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АЛҒЫСӨЗ 
 

Шаштараз суретшісі – белгілі бір таланттарға, талғам мен стильге, 
әлемді, оның үйлесімділігін сезінуге, барлық өзгерістерге сезімтал әрекет 
етуге, тұтынушылардың тілектерін қабылдауға қабілетті адам. 

Дизайнер идеяны өзі жасай алады, шаш үлгісінің эскизін жасай алады, 
Мүмкін өзінің алғашқы бейнесін жасай алады. Суретші-модельер өз ойын 
жүзеге асыра алу қажет. Суретші-модельер әр түрлі шаш үлгілерін, 
макияждарды өмірге әкеледі. Бұл өз идеяларыңызды білдіруге және оларды 
адамдармен бөлісуге, оларды әдемі етуге, көңіл-күйіңізді көтеруге мүмкіндік 
береді. Бұл қызықты бай өмір, ол мәңгілік іздеуде жаңа нәрсе. Бұл сән 
әлемінің барлық оқиғалары туралы үнемі хабардар болу және өз 
шеберліктерін үнемі жетілдіру мүмкіндігі.   

Оқу құралын әзірлеу келесі мақсаттарды көздейді:  
- білім, білік және дағдыларды қалыптастыру басқарушылық 

шешімдер қабылдау және іскерлік мансапты басқару үшін қажетті; 
қызметтердің өзіндік құнын есептеу және калькуляциялау бойынша қажетті 
білімді игеру; грим мен макияжды орындау, шаштың тарихи және өзекті 
модельдерін жасау, 

- модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар шаш үлгілерінің 
тарихи және өзекті үлгілерін; макияж технологиясын, түрлі гримдерді 
орындауды меңгеруі тиіс. 

- макияж жасаудың техникалық әдістері, гримнің әртүрлі 
формалары, пластикалық анатомия, шаш қию операциялары бойынша 
тәжірибелік дағдыларды игеру; әдемі бизнес кәсіпорындарының жұмысын 
ұйымдастыруды зерттеу. 

Модульді зерделеу барысында мынадай міндеттер қойылады: сұлулық 
салондарының ұйымдық құрылымын меңгеру үшін қажетті білім, білік және 
дағды алу; іскерлік мансапты басқару; шаш үлгісі мен макияж эскиздерін 
орындау үшін; шаш қиюдың қазіргі заманғы модельдерінің техникасын 
меңгеру; түрлі тарихи дәуірлердің бейнесін жасау. 

Түсіну және меңгеру нарықтық жүйе жағдайындағы кәсіпорындардың 
негізгі қызметі: рентабельділік, шығындарды есептеу, сұлулық 
салондарының баға саясаты. 

Білу және сақтау Сұлулық салонындағы қауіпсіздік техникасы. 
Оқу мақсаттары. 
Осы модульден өткеннен кейін білім алушы: 
- Дағдыларды меңгеру іскерлік мансап басқармасы; 
- Түсіну макияж жасаудың негізгі принциптері. 
- Шаш пен шаштың пішіндері мен силуэттерін беру; 
- Себептер, шаш пен макияждың эскиздері мен технологиялық 

сызбаларын орындаңыз; 
- Түрлі тарихи дәуірлердің бейнесін жасау; 
- Өзіндік құн мен қызметтерді калькуляциялау карталарын орындау 

тәсілдерін меңгеру; 
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- Сұлулық салонының табыстылығын есептеу құралдарын меңгеру; 
- Шаштараз қызметінің әр түрін орындау үшін заманауи құралдар мен 
материалдарды қолдану.  
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БӨЛІМ 1. ІСКЕРЛІК МАНСАПТЫ БАСҚАРУ 
 

Оқу мақсаттары: 
- Басқарушылық шешімдер қабылдаудың тиімді әдістерін анықтау; 
- Басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын меңгеру; 
- Кадрлық жоспарлауды жүзеге асыру; 
- Жанжалды жағдайларды басқару әдістерін қолдану; 
- Жанжалды жағдайлардың алдын алу. 

 
     

 
 

 
   
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алдын ала қойылатын талаптар: 
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын, студенттер әдемі бизнес 

мамандарының кәсіби этикасын, маманның клиентпен қарым-қатынас 
мәдениетін, еңбек ұжымындағы қарым-қатынас этикасын үйренуі керек. 

 
Қажетті оқу материалдары: 
Қағаз, қарапайым қарындаштар, қаламдар, үлестірме материалдар, 

кәсіби тесттер, арнайы әдебиеттер. 
 
 
 

ПМ 12. Шаш үлгілерінің тарихи және 
өзекті модельдерін орындау 

ПМ 13. Грим және  макияжды орындау 
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ПМ 14. Қызметтерді есепке алу және 
өзіндік құнын  калькуляциялау 

ПМ 11. Іскерлік мансапты басқару 
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Кіріспе 
Бұл модуль басқарушылық шешімдер қабылдау және іскерлік 

мансапты басқару үшін білімді, іскерлікті және дағдыларды сипаттайды. 
Менеджменттің ұйымдық құрылымымен, персоналды басқарумен, 

жанжалды жағдайларды басқарумен танысуды қамтиды. 
Білім алушылар басқарушылық шешімдердің әдістері мен 

технологияларын меңгереді, кадрлық жоспарлауды, жанжалды 
жағдайлардың алдын алуды және оларды шешу тәсілдерін жүзеге асырады. 

Бұл нұсқаулықтың өзектілігі менеджменттің шешім қабылдау рәсіміне 
негізделгендігімен байланысты, өйткені барлық басқару қызметі шешім 
қабылдаудан тұрады және басқарудың бірде-бір функциясы басқарушылық 
шешімдер арқылы орындалмайды. 

 
1.1. Басқару құрылымын анықтау 
 
1.1.1. Басқару шешімдерінің әдістері мен технологиялары 
 
Әр түрлі уақытта менеджерлер қабылдаған шешімдерді келесідей 

жіктеуге болады. 
Жеке жəне ұйымдастырушылық шешімдер. Жеке шешімдерді беру 

мүмкін емес және шектеулі әсер етеді. Ұйымдастырушылық шешімдерді 
менеджерлер өздерінің ресми немесе ресми сапасында қабылдайды. Бұл 
шешімдер ұйымның мүдделерін алға жылжытуға бағытталған және оларды 
беруге болады. Компанияға құндылық әкелуге тырысқанда, басшылар 
қызметкерлер, клиенттер, жеткізушілер, жұртшылық және т. б. сияқты 
барлық мүдделі тараптардың мүдделерін ескеруі керек. 

Жеке жəне топтық шешімдер. Жеке шешімдерді бір адам 
қабылдайды. Бұл көбінесе күнделікті шешімдер болып келеді. Топтық 
шешімдер дегеніміз-осы мақсат үшін жиналған адамдар тобы қабылдаған 
шешімдер. Мысалы, сертификаттау комиссиясы, жұмысқа қабылдау кезінде 
Сұлулық салонындағы сұхбат. Топтық шешімдер, жеке шешімдермен 
салыстырғанда, ұзақ әсер етеді және көптеген мамандарға әсер етеді. Олар 
байыпты талқылауды, сақтықты қажет етеді. 

Артықшылықтары. Топта бір адамға қарағанда көбірек ақпарат бар. 
Әр түрлі салалардан тартылған қатысушылар проблема туралы көбірек 
ақпарат пен білім бере алады. Топ көп балама жасай алады. Бұл жеке адамға 
қарағанда кең тәжірибеге, әр түрлі пікірлерге және фактілерді мұқият 
зерттеуге әкелуі мүмкін. Ұжымдық шешімдерге қатысу қазір бұл шешімді 
өздері деп санайтын және оның сәттілігіне қызығушылық танытатын 
адамдардың мойындауы мен адалдығын арттырады. Әр түрлі көзқарастағы 
адамдар арасындағы қарым-қатынас үлкен шығармашылыққа әкеледі. 
Кемшіліктер. Топтарда басқару шешімін құру үшін көп уақыт жоғалады. 
Топтар келісімге келу үшін қысым жасайды. Ұжымдық ойлау оның 
мүшелерін ымыраға келуге мәжбүр етеді, онда жақсы ұсыныстар өздерінің 
жарқырауын жоғалтады, өйткені оларды ортақ мүдделер мен пайымдауларға 
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келтіруге тура келеді. Топтың кейбір ықпалды мүшелерінің болуы басқа 
мүшелерді қорқытып, идеяларды еркін қалыптастыруға кедергі келтіруі 
мүмкін. 

Бағдарламаланған жəне бағдарламаланбаған шешімдер. 
Басқару шешімдерін бағдарламаланған және бағдарламаланбаған деп 

бөлуге болады. 
Көптеген шешімдер бағдарламаланған, қызметкер компанияның кейбір 

нұсқауларына немесе ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. Алайда, кейде 
бағдарламаланбаған шешімдер әлдеқайда маңызды болуы мүмкін. Мысалы, 
салонда клиенттерге алдын-ала жазылу туралы ұсыныс хаттамасы 
орнатылады және бұл қызметкерге келесі сапарға жазба жасауға көмектеседі. 
Қызмет? Иә! Пайда? Әрине! Адал клиент? Әрине! 

Бағдарламаланған басқару шешімдерінің сипаттамалары: 
бағдарламаланған шешімдер салыстырмалы түрде қарапайым: 

мәселелердің осы түріне қатысты ақпарат оңай қол жетімді және оны 
алдын-ала анықтауға болады; 

шешімдер өте аз уақыт пен күш жұмсайды, өйткені олар алдын-ала 
белгіленген ережелер мен процедураларды басшылыққа алады; төменгі 
басшылар қабылдайды; 

шешімдер құрылымдалмаған, қайталанбайтын және нашар анықталған 
ерекше және жаңа проблемаларға сілтеме жасаңыз; 

сенуге болатын алдын-ала белгіленген әдістер немесе процедуралар 
жоқ. 

Әр жағдай жеке және шығармашылық шешімді қажет етеді; мұндай 
шешімдер салыстырмалы түрде күрделі және ұзақ мерзімді әсер етеді. 

Стратегиялық, əкімшілік шешімдер. 
Стратегиялық басқару шешімдерін қабылдау жоғары басшылықтың 

міндеті болып табылады. Бұл бүкіл компанияға әсер ететін негізгі, қажетті 
және маңызды шешімдер. Олар ресурстарды едәуір бөлуді талап етеді және 
ұзақ мерзімді салдары бар болашаққа бағытталған. 

Әкімшілік шешімдер жедел мәселелерге, атап айтқанда салонның 
әртүрлі деңгейлерінде стратегиялық шешімдердің әртүрлі аспектілерін 
біртіндеп енгізуді қалай қамтамасыз етуге қатысты. Оларды негізінен орта 
менеджерлер қабылдайды. Екінші жағынан, күнделікті шешімдер 
қайталанатын болады. Олар ұзақ ойлануды қажет етпейді және әдетте қысқа 
мерзімді міндеттемелерге қатысты. Олар ұйымның жұмысына аз ғана әсер 
етеді. Әдетте, төменгі деңгейдегі менеджерлер осындай механикалық немесе 
операциялық шешімдерді ұстанады. 

 
1.1.2. Басқарушылық шешімдерді ықпалды қабылдау әдістері 
 
Авторитарлық əдіс – бұл шешімдер басқалардың қатысуынсыз 

қабылданған кезде. Басқару шешімдерін қабылдаудың ең жылдам нұсқасы, 
өйткені сізді өз пікірін білдіретін немесе басқа шешімдерді талқылайтын 
басқа адамдар кешіктірмейді. Төтенше жағдайлардың көпшілігі 
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авторитарлық әдісті ақтайды, бірақ көптеген басқару шешімдері қосымша 
адамдардың қатысуын талап етеді. Жұмыс орнында командалық шешім 
қабылдаушылар-бұл жетекші функцияларды орындайтын адамдар. Мұндай 
шешімдер көбінесе қауіпті, өйткені балама нұсқалар жиі қарастырылмайды. 

Кеңес беру əдісі. Бұл кезде көшбасшы басқа адамдарды өз пікірлерін 
тыңдауға шақырады, бірақ, сайып келгенде, ол жалғыз шешім қабылдайды. 
Бұл опция авторитарлыққа қарағанда көп уақытты алады, өйткені басқа 
Пікірлер қарастырылады және балама нұсқалар ұсынылуы мүмкін, бұл оны 
аз қауіпті етеді. Бұл басқаларды тартудың ең пассивті тәсілі және оны 
адамдарға шешім қабылдауға қатысқандай сезіну үшін қолдануға болады 
(тіпті егер олар түпкілікті қорытынды шығарған кезде дауыс беруге құқығы 
болмаса да). Жұмыс орнында олар бір лауазымдағы әріптестер арасында жиі 
кездеседі. 

Дауыс беру əдісі топта талқыланып, содан кейін дауыс беру 
шақырылады, онда көптеген адамдар үшін ең қолайлы нұсқа таңдалады. Бұл 
әдіс демократиялық деп те аталады, өйткені әр адамның пікірі түпкілікті 
тұжырымға енеді. Дауыс беруге қатысқан әрбір адам басқарушылық шешім 
қабылдау үшін жауапкершілікті бірдей қабылдайды, бұл сәтсіздік қаупін 
одан әрі төмендетеді. Дауыс беру – бұл топ қолдауы және орындауы керек іс-
шаралар үшін тамаша нұсқа, сондықтан бұл әдіс директорлар Кеңесінде 
немесе жоғарғы басшылықта жиі қолданылады. Уақытты басқаруға келетін 
болсақ, дауыс беру тиімді, өйткені басқарушылық шешім қабылдау үшін 
дауыс беру аяқталатын уақыт бар, бұл оның ұзаққа созылуына жол бермейді. 

Консенсус əдісі – топ барлық әрекеттер курсына келіскенге дейін 
нұсқалар мен ұсыныстарды талқылаған кезде. Сіз ойлағаныңыздай, бұл ең 
күрделі және көп уақытты қажет ететін әдіс, өйткені ол әртүрлі мотивтері бар 
әр түрлі адамдардан бір нұсқамен келісуді талап етеді. Уақыт мүдделі 
тараптар арасында келісімнің жоқтығынан, біреу басқаларды белгілі бір 
нұсқаны ұстануға көндіруге тырысатын тұрақты талқылаудан және 
басқарушылық шешім қабылданған кезде белгіленген мерзімнің болмауынан 
кешіктірілуі мүмкін. Егер бәрі келіссе, шешім қабылдау қаупі бір адамға 
қарағанда әлдеқайда төмен. Бұл әдісті тек топта келісімге қол жеткізуге 
кететін уақыт шығындары негізінде үнемді пайдалану керек. Шешім 
қабылданды және келісілді деген хабар оған қатысқандар үшін айқын болуы 
маңызды. 

Орташа алғанда, ересек адам күніне шамамен 35000 шешім 
қабылдайды. Әрине, олардың көпшілігі түпсаналық болып келеді. Бірақ 
бірнеше маңызды тұжырымдар үшін шешім қабылдау әдісін таңдау кезінде 
ескеру қажет негізгі ойларды атап өттік. Топтық басқару шешімдерін 
қабылдау үшін мақсат әрқашан бірдей-үлкен таңдау жасау үшін топтағы 
әркімнің білімі мен тәжірибесін пайдалану. Егер топтар арасында келісім 
қажет болса, беделді әдісті пайдаланбаңыз. Сондай-ақ, оны қосымша 
қолдауды қажет ететін маңызды тұжырымдар үшін пайдаланбаңыз. 
Консенсус немесе дауыс беру әлдеқайда орынды болады. 

 



13   

Тиімді, негізделген шешімдер қабылдау және идеялар мен қолдау алу 
әдісі ретінде кеңес беру әдісін қолданыңыз. Егер тиімділік маңызды фактор 
болса және бәрі дауыс беру нәтижелерін қолдауға келіссе, дауыс беруді 
қолданыңыз. Маңызды шешім қабылдауға әркімнің қатысуы қажет болған 
кезде консенсусты қолданыңыз. 

Басқарушылық шешімнің орындалуы үшін ол келесі кезеңдерден өтуі 
керек. 

1. Мәселені анықтау. 
2. Себептерді талдау. 
3. Мәселенің шешімін табу. 
4. Баламаларды бағалау және ең жақсы шешімді таңдау. 
5. Шешімді келісу. 
6. Шешімді бекіту. 
7. Шешімді іске асыруға дайындау. 
Басқару шешімінің қажеттілігі проблемалар туындаған кезде пайда 

болады, мысалы, жүйенің нақты және қалаған күйі арасындағы 
айырмашылық, болашақта жүйенің белгілі бір күйін сақтау (немесе керісінше 
жақсарту) қажеттілігі. 

 
1.2. Қызметкердің іскерлік қасиеттерін бағалау әдістері 
 
1.2.1. Бағалау сұхбаты 
 
Бұл қызметкерлердің жарамдылығын тексеру. Қызметкерлердің 

құзыреттілігін бағалау салонның барлық ұжымының жұмысын жақсарту 
үшін қолдануға болатын маманның күшті және әлсіз жақтарын анықтауға 
көмектеседі. Сонымен қатар, әрбір салонның өз мақсаттары, Бірегей 
корпоративтік мәдениеті, өмір сүру және бәсекелестік күрес үшін міндеттері 
бар, сондықтан кадрларды бақылау әрбір адамның қаншалықты жоғары 
көтерілгенін және компанияның қандай болашағы бар екенін көрсетеді. 
Неліктен сұлулық салонында құзыреттілікті бағалауды жүргізу керек 
персоналдың құзыреттілігін бағалаудың басты мақсаты ресурстарды 
жоспарлы үнемдеу және еңбек өнімділігін арттыру үшін кадрлық әлеуетті 
барынша тиімді пайдалану болып табылады. 

Құзыреттер бойынша бағалау əдістері келесі міндеттерді шешуге 
көмектеседі: 

 мансап құру және кірісті арттыру мақсатында адамдарды кәсіби және 
жеке жоспарларында дамуға ынталандыру; 

 бағалау қорытындысы бойынша кадрлық құрамды жақсарту; 
 нарықтағы сұлулық салонының жағдайына қатысты болжамдар мен 

жоспарларды түзету; 
 компания қызметіне қосқан еңбек үлесі мен қызметкердің 

құзыреттілік деңгейін ескере отырып берілген жалақының сәйкестігі; 
 кадрдың өзі атқаратын лауазымға сәйкестігін анықтау. 
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Кәсіби құзыреттілікті бағалаудың технологиялары мен әдістерінің 
артықшылықтары мен кемшіліктері бар. 

Кемшіліктері: персоналдың құзыреттілігін бағалауды тиісті 
объективтілік деңгейі жоқ адам жүргізе алады, мұның бәрі бағалау жүйесінің 
сипаттамаларына және әкімшілік тұлғасындағы "төрешілік" құзыреттілігіне 
субъективті көзқарасқа байланысты, құзыреттерді бағалаудың 
технологиялары мен әдістері кәсіби стандарттарға негізделген. 

Артықшылықтары: сіздің салоныңызға сәйкес келетін дағдыларды, 
іскерліктерді, таным мен тәжірибені алуға мүмкіндік береді; іріктеу 
мамандықтардың жекелеген топтарын саралауға мүмкіндік береді, мысалы, 
әкімшілік бөлім және шаштараз бөлімі әртүрлі стандарттарды талап етеді; 
қолдану жеңілдігі; тұрақты бағалау, кейінгі нәтижелерді салыстыру 
мүмкіндігін береді. 

Құзыреттілік тәсілді, қызметкерлерді іріктеу барынша результативен. 
Өйткені, әлеуетті қызметкер бос жұмыс орнының профиліне сәйкес келуі 
керек, бұл міндеттерді шешу үшін қажетті кәсіби құзыреттер жиынтығы. 
Кандидаттың жұмыста сөзсіз туындайтын қиындықтарды жеңуге және 
сұлулық салонының корпоративті мәдениетіне сәйкес келуге мүмкіндік 
беретін жеке қасиеттерінің болуы да маңызды. 

Қызметкерді сұлулық салонына жалдау кезінде оның ұжымда 
қаншалықты тез бейімделетінін, клиенттермен байланыс орнататындығын, 
тиімді қызметкер болатындығын және кәсіпорынға пайда әкелетінін ескеру 
өте маңызды. 

Сұлулық салонының директорына ең қолайлы қызметкерлерді 
жалдауға көмектесетін тиімді құрал-бұл идеалды үміткердің профилі. Егер 
лауазым профилі, шын мәнінде, үміткердің қандай маман болуы керектігін, 
қандай білім мен дағдыларды игеруі керектігін сипаттайтын болса, онда 
идеалды үміткердің профилі тек кәсіби құзыреттілікті ғана емес, сонымен 
қатар жеке қасиеттерді де қамтиды. 

Үміткердің жеке қасиеттерін екі топқа бөлуге болады: міндетті және 
қалаулы. 

Байланыс аймағы маманының қалаған қасиеттері: әдептілік, достық, 
ұйымшылдық, ұқыптылық, әдептілік, объективтілік және басқалар. 
Қызметкер өз позициясында сәтті болу үшін қажет маңызды белгілерді бөліп 
көрсету керек. Маманның міндетті жеке құзыреттерін анықтау лауазымның 
профиліне мүмкіндік береді (қызметкерге бірінші кезекте қажет дағдылар 
мен дағдылар). Ол әріптестерімен қарым-қатынаста икемді болу керек пе, 
клиенттің назарында болу керек пе, немесе сіз өзіңіздің маманыңыздың үнемі 
кәсіби дамумен айналысуын қалайсыз ба? 

Әрбір міндетті жеке сапа үшін индикаторларды жазу керек, мінсіз 
кандидат өзін қалай ұстау керектігін жақсы түсінуі керек. 0-ден 3-ке дейінгі 
шкаланы қолдану ұсынылады (мұнда 0 – біліксіздік деңгейі, 1 – даму деңгейі, 
2 – сараптама деңгейі, 3 – көшбасшылық деңгейі). Негізгі құзыреттердің 
көрінуінің қалаулы деңгейін мінсіз кандидат бейінінде атап өтуге болады. 
Мысалы, 2-кестеде «косметолог» лауазымының профиліндегі 
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"жауапкершілік"құзіреттілігінің көріну деңгейлері көрсетілген. Идеал 
кандидатта бұл құзыреттілік 2 деңгейінен төмен болмауы керек. 

Көшбасшылық деңгейі. Әріптестеріне үлгі бола отырып, өзіне қойылған 
барлық міндеттер мен сату жоспарларын уақытында және сапалы 
орындайды. Таныс мәселелерді шешуде қателіктер жібермейді. Бейтаныс 
жағдайларда ол қажетті ресурстарды табады, қызметкерлер мен менеджерден 
көмек сұрауға дайын. Өз қызметінің нәтижелілігі мен тиімділігін арттыру 
үшін бұлжытпай жұмыс істейді. Өз қызметін жетілдіруге бағытталған 
инновациялық ұсыныстар енгізеді. Кәсіби шеберлік пен операциялық 
тиімділікті үздіксіз жетілдіру есебінен жеке операцияларды әдеттегіден 
тезірек орындай алады. 

Сараптама деңгейі. Жоғары орындаушылық тәртіпке ие. Адал, әдепті. 
Өз қателіктерін мойындайды және түзетеді. Өзінің тікелей лауазымдық 
міндеттерін атқаруға дайын болып қана қоймай, қажет болған жағдайда басқа 
бөлімшелердің маңызды міндеттерін шешуге толық жауапкершілікпен 
қатысады. Тапсырылған іске жауапкершілікпен қарайды, қойылған мақсатқа 
жету үшін жеке мүдделерін құрбан ете алады. Қойылған міндеттерді орындау 
бойынша өз мүмкіндіктерін және ол үшін ресурстарды барабар бағалайды, 
қажет болған жағдайда көмек сұрауға дайын. Қажет болса, іргелес 
бөлімшелердің мәселелерін шешуге қосылады. 

Даму деңгейі. Өз жұмысын сапалы және уақытында орындауға 
тырысады. Кейде тәжірибенің жетіспеушілігіне байланысты қателіктер 
жібереді. Өз қателіктерін мойындауға, өз қызметін талаптарға сәйкес 
реттеуге дайын. Тәртіпті, қойылған міндеттерді нақты орындайды, жақсы 
таныс жағдайларда сапалы нәтижеге қол жеткізеді. 

Біліксіздік деңгейі. Еңбек тәртібін бұзады, клиенттерден қызметтерді 
орындау сапасы туралы жиі ескертулер алады. Қосымша тапсырмаларды 
орындауға қарсы тұрады. Бөлімше мен сұлулық салонының мүддесі үшін 
жеке мүдделерді құрбан етуге дайын емес. Минималды стандартты 
процедуралар аясында әрекет етуді жөн көреді. Қателерін 
сараламайды,Бірдей қателер жібереді. 

Үміткерге қажет құзыреттердің тізімін жасау кезінде осы тізімге осы 
лауазымның қызметкері үшін өте жағымсыз, бірақ оларды оң тұжырымдау 
үшін бір немесе екі құзіреттілікті қосу керек. 

Мысалы, сұлулық салонының әкімшісі лауазымы жоғары стресстік 
жағдайда (қанағаттанбаған клиенттер, командадағы қақтығыстар) жұмыс 
істеу қажеттілігімен байланысты. Жалған құзыреттердің бірі жоғары 
сезімталдық, клиенттермен жұмыс жасау кезінде эмпатия болуы мүмкін. 
Немесе егер администратор кеңейтілген функционалға ие болса (менеджер-
әкімші), ол жұмысты орындауды және сұлулық салонында болып жатқанның 
бәрі үшін жауапкершілікті қабылдауды көздейді, онда жалған құзырет тек 
өзінің жұмыс учаскесі үшін жауап беру қабілеті болуы мүмкін. Егер 
кандидаттан топтық жұмыс талап етілсе, онда сіз жоғары кәсіби 
амбициялардың болуы, жеке нәтижеге бағдарлану сияқты жағымсыз 
құзіреттілікті қоса аласыз. Идеал кандидаттың профиліне сүйене отырып, 
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сұхбат сұрақтарын жасауға немесе үміткердің белгілі бір жеке қасиеттері 
бар-жоғын бағалауға мүмкіндік беретін құралдарды таңдауға болады. 

 
1.2.2. Сұлулық салонындағы аттестаттау 
 
Қызметкерлерді бағалау – бұл басқарушылық шешімдер қабылдау 

мақсатында қызметкерлердің тиімділігі туралы ақпаратты жинақтау процесі. 
Бағалау ресми және бейресми, тұрақты және болмауы мүмкін. 

Аттестаттау – біліктілікті, білім деңгейін, тәжірибелік және іскерлік 
дағдыларды айқындау, қызметкердің өз мақсаттарын, міндеттері мен 
функцияларын түсінуі, сондай-ақ осы қызметкердің оларды орындау 
тиімділігінің дәрежесін айқындау рәсімі. Сертификаттау-бұл шектеулі 
мерзімге ие және тұрақты немесе болмауы мүмкін қызметкерлерді 
бағалаудың ресми процедурасы. 

Бағалау мен сертификаттауды қалай жүргізу керек. Қызметкерлерді 
бағалау белгілі бір өлшем бірліктеріне негізделген. Бұл қызметкерлердің 
лауазымдық нұсқаулықтары, біліктілік талаптары, салон жұмысының 
стандарттары және т. б. 

Аттестаттау комиссияларын құру және олардың қызмет ету тәртібі. 
Аттестаттауды өткізу үшін аттестаттау комиссиясы құрылады. Аттестаттау 
комиссиясының құрамына: төраға, комиссия мүшелері және хатшы кіреді. 

Аттестаттау комиссиясының негізгі функциялары: 
- біліктілік деңгейлері бойынша теориялық бөлім мәселелерінің 

тізбесін дайындау; 
- біліктілік деңгейлері бойынша тәжірибелік тапсырмаларды дайындау; 
- аттестаттауға дайындыққа көмек; 
- аттестаттауды өткізу; 
- аттестаттау қорытындыларын шығару және бекіту; 
- наразылықтарды талдау, аттестаттау процесінде туындайтын даулы 

мәселелерді шешу; оларға сәйкес ұсынымдар берілетін уәждерді көрсете 
отырып, көтермелеу (жазалау) шараларын қолдану туралы ұсынымдар енгізу 

Аттестаттау комиссиясы мүшелерінің міндеттеріне мыналар кіреді: 
 аттестатталатын қызметкерлермен тәжірибелік емтихандар өткізу; 
  теориялық тестілерді тексеруді аттестаттау комиссиясының барлық 

мүшелері жүргізеді; 
 барынша шынайы нәтижелерді алуға жәрдемдесу; 
  аттестатталушы адамдардың білімі мен дағдыларын объективті 

бағалау: 
  өз құзыреті шегінде шешім қабылдаудың объективтілігін 

қамтамасыз ету. 
 Аттестаттауды өткізу тəртібі. 
 Аттестаттауды өткізу нысаны аттестаттау комиссиясының 

шешімімен айқындалады, атап айтқанда: 
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  мәлімделген біліктілік деңгейі үшін бекітілген жұмыс тізбесі 
негізінде тәжірибелік жұмыстарды орындау; 

  мәлімделген біліктілік деңгейі үшін бекітілген сұрақтар тізбесі 
негізінде жазбаша тестілеу ;; 

  аттестаттау аттестатталатын қызметкердің қатысуымен аттестаттау 
комиссиясы белгілеген мерзімде өткізіледі; 

  егер аттестатталушы қызметкер объективті себептерге байланысты 
белгіленген мерзімде болу мүмкін еместігі туралы алдын ала ескертсе және 
аттестаттау комиссиясының рұқсатын алса, аттестаттауды өткізу мерзімі 
ауыстырылуы мүмкін; 

  қызметкер дәлелсіз себеппен болмаған жағдайда, аттестаттау 
комиссиясы ұсынылған материалдар негізінде қызметкерді ол болмаған кезде 
аттестаттаудан өткізуге құқылы. 

  аттестаттау нәтижесін бағалау аттестаттау комиссиясының әрбір 
мүшесінің келесі бағалардың бірін қою жолымен қалыптасады; "2" немесе 
"қанағаттанарлықсыз"; "3" немесе " қанағаттанарлық»; "4" немесе "жақсы"; 
"5" немесе " керемет". 

Алынған нәтижелер негізінде-мәлімделген біліктілікке сәйкестігі 
бойынша аттестаттау комиссиясының қорытындысы қалыптастырылады; 
аттестаттау өткізілгеннен кейін сол күні аттестаттаудың түпкілікті нәтижесі 
аттестатталатын қызметкердің назарына жеткізіледі және аттестаттау 
парағында оның қолымен бекітіледі; аттестаттау нәтижелерімен келіспеген 
жағдайда, аттестатталатын қызметкер аттестаттау комиссиясының шешіміне 
наразылық білдіруге құқылы; наразылық аттестаттау комиссиясына 
қызметкер аттестаттау нәтижелерімен ресми танысқаннан кейін 7(жеті) 
күннен кешіктірілмей берілуге тиіс.; наразылық еркін нысандағы өтініш 
түрінде беріледі және онда қорытынды бағалаумен және аттестаттау 
комиссиясының шешімдерімен келіспеудің негізделген себептері қамтылуға 
тиіс; аттестаттау комиссиясы қызметкерді қайта аттестаттауды тағайындауға 
құқылы. Қайта аттестаттаудың нәтижелері мен шешімдеріне наразылық 
білдіруге болмайды. 

Қорытынды ережелер. 
Аттестаттау комиссиясының ұсынымдарын ескере отырып және 

қолданыстағы еңбек заңнамасын сақтай отырып, басшылық аттестаттау 
рәсімінен өткен қызметкерлерді көтермелеу немесе ынталандырмау 
жөніндегі шараларды қолдану туралы шешім қабылдайды. 

Аттестаттау нәтижелері бойынша қызметкерге қатысты қолданылатын 
шаралар: 

- жұмыскерді көтермелеу; 
- лауазымдық жалақы мөлшерінің өзгеруі; 
- басшы лауазымына орналасу үшін резервке қосу; 
- лауазымын жоғарылату (бос орын болған жағдайда); 
- іскерлік біліктілікті арттыру (оқыту); 
- лауазымын төмендету; 
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- "ҚР-дағы еңбек туралы" ҚР Заңының 26-бабының 3-тармағына сәйкес 
БКД-ны бұзу не келесі күнтізбелік жылға БКД-ны жасаспау. 

Аттестатталатын қызметкерлер туралы барлық ақпарат, сондай-ақ 
аттестаттауды өткізу нәтижелері (түпкілікті бағалауды қоспағанда) құпия 
болып табылады және жария етуге жатпайды. 

 
1.3. Жанжалды жағдайларды басқару жолдары 
 
1.3.1. Клиенттермен қақтығыстарды басқару 
 
Жанжалды жағдайлардың екі категориясы бар, олар конструктивті  

және деструктивті қақтығыс. 
Конструктивті қақтығыс қажет және пайдалы. Талқылау барысында 

адамдардың ұстанымдары нақтыланады, өйткені олар өз пікірлерін қорғау 
кезінде барған сайын жаңа негіздер мен дәлелдер іздейді. Сындарлы 
қақтығыс жағдайында (бірақ айқайламай және өзара қорлаусыз) қысқа уақыт 
ішінде бір-бірін өзара басу емес, мәселені тиімді шешудің қарқынды ізденісі 
ұйымдастырылады. Сындарлы немесе шығармашылық немесе 
шығармашылық қақтығыс қарым-қатынасты жақсартуға және өзара 
түсіністікті тереңдетуге көмектеседі. 

Деструктивті қақтығыс – адамдар бір-бірінің жеке кемшіліктерін 
талқылауға көшетіндігімен және осы шиеленісті тудырған мәселелерді 
шешпейтіндігімен сипатталады. Жанжал тез, жылдам жүреді. Мағынаның 
көптеген бұрмалануы бар, буктурмаларды ұйымдастырады және алдымен 
шабуыл жасауға тырысады. Деструктивті қақтығыс зиянды, өйткені ол 
мәселені шешудің жолдарын табуға ықпал етпейді және адамдар арасындағы 
қарым-қатынасты бұзады. Деструктивті қақтығыс-бұл жойқын қақтығыс. 

Шағымдарды талқылау кезінде екі серіктестің де күрес емес, бір-бірін 
түсінуге бейімделуі қажет. Әрбір серіктес бұзылмайтын тиімді қарым-
қатынас ережелерін ұстануы керек. 

Бұл мүмкін емес: ашықтық пен мейірімділікке деген ішкі көзқарасты 
жоғалту, серіктеске жау ретінде қарау, "бет-әлпетін жоғалту", яғни 
ашуланшақтыққа, ашуланшақтыққа және кек алуға түсу, серіктестің 
мүдделерін ескерместен тек өз мүдделерін қорғау, тек күшті күрес тәсілдерін 
таңдау. 

Егер қақтығыстың алдын-алу мүмкін болмаса және жағдай күшейе 
бастаса, үрейленбеңіз! Өзіңізге келесі сұрақтарға жауап беріңіз: "мәселе неде, 
ол неге пайда болды, келіспеушіліктеріңіздің мәні неде, қақтығыс жағдайы 
қалай "дамиды" және оның динамикасы қандай? 

Мысал ретінде халықаралық СПА қауымдастығының (ISPA) 
мамандары жасаған қарапайым қызметкер үшін қақтығыстағы әмбебап тәртіп 
болуы мүмкін): 

  тоқтату, клиентке қарап, оның көзіне қарау; тыныштықты сақтай 
отырып, клиенттің не туралы шағымданғанын тыңдау; 

  егер мүмкіндік болса, оның шағымдарының мәнін жазыңыз; 
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  мәселе шын мәнінде бар екеніне көз жеткізу керек, сондай-ақ 
ашуланған клиенттің сөздерін қайталаңыз (қайталаңыз) және оны дұрыс 
түсінесіз бе, салон клиентіне осы сұраққа назар аударғаны үшін алғыс 
айтыңыз; 

  қолайсыздықты сезінгені үшін кешірім сұраңыз; 
  клиенттің бастан кешкен жағымсыз сезімдерін түзету; 
  клиент ұсынған мәселені мүмкіндігінше шешу; 
 басшыға болған қақтығыс туралы міндетті түрде хабарлау; егер 

мәселенің шешімін өз бетінше табу мүмкін болмаса, сіз басшыны шақырып, 
оған ашуланған клиент жасамас бұрын болған оқиға туралы барлық 
ақпаратты беруіңіз керек; жанжалда ұстамды болу, құрметпен сөйлеу, 
дұшпандықты көрсетпеу және ақталмау; егер клиент сізге қарсы және 
агрессивті болса, адамға оған көмектесе алатын адамды шақырғаныңызды 
түсіндіріп, оны дұрыс жою керек. 

Жанжалдың қолайсыз салдарын басқарудың негізгі әдістері. 
1. Клиенттің көзіне қараңыз. 
2. Клиенттің денесінің күйін, қолдың қимылын, бет-әлпетін бақылаңыз, 

болып жатқан өзгерістерді ақылмен белгілеңіз және тиісті қорытынды 
жасаңыз. Әрине, көптеген адамдар ауызша емес қарым-қатынас негіздерімен, 
қимыл тілімен таныс, бірақ көбінесе бұл білім талап етілмейді. Оларды іс 
жүзінде қолдануға уақыт келді. Егер сіз ымдау тілімен таныс болмасаңыз да, 
Клиентті қарау кезінде көп нәрсені түсінуге болады, бет әлпетіндегі 
өзгерістерге назар аударыңыз. 

3.Сөйлесу кезінде өзіңізге тұйықталмаңыз, өз ойларыңыз бен күйіңізге 
көңіл бөлудің қажеті жоқ, өзіңізді клиенттің орнына қоюға тырысыңыз, оның 
неге мұндай күйге түскенін түсініп, өзіңізді осындай күйде қалай 
сезінетіндігіңізді ойлаңыз. 

Әрі қарай, клиенттің мінез-құлқын мұқият қалпына келтіру керек. Ол 
үшін келесі алгоритмді пайдалануға болады. 

1.Алдымен клиентке сөйлеуге мүмкіндік беріңіз. Оны үзбеңіз, жай 
тыңдап, үндемеңіз. Клиент аяқтағаннан кейін, оның сөздері  сізге қандай әсер 
қалдырғаны туралы айтыңыз. 

2.Өз ұстанымдарыңызды теңестіріңіз: егер клиент тұрып тұрса, ал  сіз 
отырсаңыз – тұрыңыз немесе оған отыруды ұсыныңыз немесе клиент отырса, 
өзіңіз отырыңыз. Сіз және Клиент арасында мысалы, үстел, сөре, бөлім 
сияқты ешқандай кедергі болмайтын позицияны алуға тырысыңыз. Мұндай 
жағдайларда кез-келген нәрсенің бір жағында болу маңызды. 

3.Клиентпен ортақтығыңызды атап өтіңіз. Мұны көптеген жолдармен 
жасауға болады. Мұның бәрі нақты жағдайға байланысты. Мысалы, ортақ 
мүдделер туралы айтуға болады. Егер әңгіме контекстінде орынды болса, 
"Мен сен сияқты..." немесе "біз әйелдер...", «мен бұл қызметті жиі 
орындаймын..» және тағы басқа. Ең бастысы – қатынас нәрсе, жалпы және 
клиенттің пайдаланыңыз бұл әңгіме. 
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4. Клиентке оның сөздері сіз үшін бос сөз емес екенін және оның 
пікірін құрметтейтініңізді білдіріңіз. Ол өзінің маңыздылығын сезінсін. 

5.Клиенттің мәселесіне шынайы қызығушылық танытыңыз. 
6.Егер сіз қателесеңіз, онда өзіңізді талап етпеңіз, бірақ 

қателескеніңізді мойындаңыз және осы жағдайдан шығудың өз нұсқасын 
ұсыныңыз. Алайда, сіз өз кінәңізді ол жоқ жерде мойындамауыңыз керек, 
әйтпесе барлық кейінгі қақтығыстарда сіз "кінәлі" болуыңыз мүмкін. 

7. Көңілін аударатын әрекеттер өте пайдалы, мысалы, сіз 
сұхбаттасушыға бір шыны кофе ұсына аласыз, тұрып, терезені аша аласыз, 
перделерді жылжыта аласыз, оны басқа бөлмеге көшуге немесе таза ауаға 
шығуға шақыра аласыз. 

 Жанжалдың өрбуіне жол бермеу. 
Қарастырылған барлық әдістер жеке адамдармен көмектеспейді 

(клиникалық жағдай) – салонда  жанжалды адам басқа клиенттердің жанында 
мүмкіндігінше аз болуы керек (тітіркену оңай беріледі). 

- Жеке кабинетке өтуді ұсыну. 
-Оның барлық сұрақтары мен өтініштерін тыңдау. 
- Әртүрлі шешімдерді ұсыну. 
- "Көрермендер" болмаған кезде, адамның тынышталуы ықтималдығы 

жоғары (бұл адамдар көбінесе көпшілік алдында ойнайды және өзін көрсету 
мүмкіндігінен айырылады) тез ымыраға келуге келіседі). 

- Егер салонға келген клиент жанжал шығарса, онда ең жақсы ұсыныс – 
мұндай клиенттен кетуді сұрау. Тыныш және батыл. Мұндай клиенттерді 
ұстап тұрудың қажеті жоқ: олар жақсылықтан гөрі көп зиян келтіреді. 

 
1.3.2. Ұжымдағы жанжалды жағдайды басқару 
 
Жұмыстағы даулар жағымсыз, бірақ сөзсіз: қызметкерлердің тек 8%-ы 

ешқашан ұжымда қақтығыстарға тап болған емес. Респонденттердің төрттен 
бір бөлігі ай сайын, ал 16%-ы күн сайын қақтығысады. Мұның бәрі ұйымның 
жұмысын нашарлатады, оның тиімділігін төмендетеді, кірістің жоғалуына 
немесе кадрлардың ауысуына әкелуі мүмкін. Қызметкерлерге жанжалдан 
шығуға көмектесу үшін көшбасшыны қалай ұстау керек? 

Жанжалдардың негізгі себептері. 
Жұмыстың жетілмеген ұйымдастырылуы. Жұмыс процестері 

қызметкерлер үшін ашық және түсінікті болуы керек. Егер бизнес-процестер 
нақты жазылған болса, шатасуға орын жоқ – ұйым үйлесімді жұмыс істейді. 
Head Hunter зерттеуіндегі респонденттердің 44% -ы дұрыс салынбаған 
жұмыс пен байланыс жүйесі қақтығыстардың себебі болып табылатынын 
мойындады. 

Міндеттердің түсініксіз шеңбері. Әр қызметкер қандай міндеттерді 
шешуге жауапты екенін және оның құзыретінен тыс не екенін түсінуі керек. 
Егер менеджер қызметкерлер арасында міндеттерді бөле алмаса, 
жауапкершілік аймағын анықтай алмаса, тапсырманы анық тұжырымдай 
алмайды – бұл жанжалдарға себеп болады. 
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Қызметкерлер арасындағы қарым-қатынас. Қызметкерлерден олар, ең 
алдымен, өз функцияларын орындауды күтеді, бірақ олардың жеке 
тақырыптарда сөйлесуге немесе бір-біріне пікір білдіруге тыйым салу мүмкін 
емес. Адамдар қандай да бір оқиғаларды, хоббиді, өмір салтын бағалауда 
келіспейді. Бұл шиеленістің пайда болуына әкеледі. Қол астындағылардан 
тек жылы және достық қарым-қатынас жасауды талап етуге болмайды, бірақ 
басшының міндеті – бұл айырмашылықтар жұмысқа кедергі келтірмейтіндей 
етіп жасау. 

Қызметкерлердің мінез-құлық ерекшеліктері. Қорлау, жеке тұлғаға 
көшу, жанжалдар – мұның бәрі жұмыс жағдайында қолайсыз болып 
табылады. Адам жағдайды бағалауда дұрыс болса да, оның тым эмоционалды 
презентациясы одан да көп жанжал тудыруы мүмкін. 

Шектеулі ресурстар. Жанжалдар мүдделер тоғысында пайда болады. 
Материалдық, қаржылық ресурстардың жетіспеушілігі қақтығыстарға және 
олар үшін күреске әкеледі. 

Ақпараттың болмауы. Қызметкерлерден маңызды ақпаратты жасыру 
арқылы басшылық қауесеттердің пайда болуына себеп болуы мүмкін. 
Дағдарыс жағдайында, командадағы жағдай шиеленіскен кезде, абайсыз сөз 
жанжалдарды тудыратын өсек пен алыпсатарлықтың бірқатарын тудыруы 
мүмкін. 

Артық қысым. Тұрақты аврал күйінде жұмыс істеу мүмкін емес. 
Стресс қызметкерлердің эмоционалды жағдайына әсер етеді, жанжалдарға 
және қарым-қатынасты нақтылауға әкелуі мүмкін. 

Белгілі бір шешімдер қабылдаған кезде олардың орындалуын 
бақылауды ұмытпаңыз, өйткені бақылаудың болмауы бағыныштыларыңызды 
сіздің талаптарыңызды орындаудың міндетті еместігі туралы ойға әкеледі. 

Сіздің ұйымыңызда "сүйікті" және "жалқау" қызметкерлер болуы 
мүмкін емес, олармен жұмыс істеу керек, әйтпесе бұл тәртіпті бұзады. 

Сұлулық салонының директоры жанжалды жағдайларды басқара білуі 
және қателіктер жібермеуі керек. 

- Қызметкердің әрбір жетістігін және оның бастамасын міндетті түрде 
атап өтіңіз. 

- Сіздің қызметкеріңіз сізден гөрі білімді болады деп қорықпаңыз. 
-Егер олардың орындалуына сенімді болмасаңыз, уәде бермеңіз. 
- Егер сіз басқарушы болсаңыз, ешкімге қызметкерлерді сіздің 

атыңыздан жазалауына жол бермеңіз. 
-Мейірімді директор дәрежесін алуға ұмтылмаңыз. 
- Адамдарды емес, олардың қателіктерін ғана сынға алыңыз. 
- Жоқ адамдарды талқыламаңыз. 
- Өз қателіктеріңізді мойындай отырып және дұрыс емес шешімдерді 

алып тастай отырып, өз қызметіңіздің нәтижелерін тиянақты бағалаңыз. 
Бұл жұмыс қақтығыстарының негізгі себептері, бірақ олардың 

себептері әлдеқайда көп. Тиімді алдын алуға қақтығыстар қызметкерлері 
арасында қарағанда тұрақты сөндіруге пайда болатын өрттер. 

Бұл мәселедегі көшбасшы жұмысының негізгі бағыттары: ұйымның 
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жұмысын оңтайландыру-логикалық тік және көлденең байланыстарды құру, 
жауапкершілікті бөлу; ыңғайлы жұмыс жағдайларын жасау; жанжалдардың 
психологиялық себептерін жою – ұжымдағы қатынастарды жақсарту, 
стрессті азайту, тітіркендіргіш факторларды бейтараптандыру; ынталандыру 
мен жазалаудың әділ және жария жүйесі. 

Жанжалдармен жұмыс. 
Қызметкерлер арасындағы жанжалды көшбасшы бейтарап позициядан 

шешуі керек. Оның негізгі функциясы – төрешінің рөлі, процестің барлық 
қатысушыларының эмоцияларын, соның ішінде өздерін басқару. 

Шешім әдістері педагогикалық (сендіру, түсіндіру, сұрау, сөйлесу) 
және әкімшілік (жұмыстан шығару, сөгіс, жаза) болуы мүмкін. Жанжалды 
қалай шешу керектігін түсіну үшін оның пайда болу себептерін анықтаңыз. 
Мұны жанжалға қатысушылармен сөйлесу барысында жасаған дұрыс. 

Жанжалды түсіну. 
Сөйлесуді кіріспеден бастаған дұрыс, онда сіз жанжалды ортақ пайда 

үшін шешуге үміт білдіре аласыз. Жанжалды жағдайға қатысты барлық 
қызметкерлерді тыңдау қажет. Тек осылай ғана мәселені барлық жағынан 
қарастыруға болады. Бұл өзара шағымдар мен эмоционалды мәлімдемелер 
болуы мүмкін. Бұл қарсыластар бу шығаруы үшін қажет. Бастық біреудің 
жағында болмауы керек және белгілі бір көзқарасты қолдауы керек. Оның 
міндеті-мүмкіндігінше объективті болу, қызметкерлердің іс-әрекетінің 
мақсаттары мен себептерін анықтау, жанжалға дейін қатысушылардың 
қарым-қатынасын зерттеу. 

"Мінсіз " болашақты модельдеу. 
Келіссөздердің осы кезеңінде қақтығыс тараптарының әрқайсысында 

қандай нәтиже бар екенін біліңіз. Бұл мүмкін емес нәрсе болуы мүмкін, бірақ 
әр қатысушының не қалайтынын осылай түсінуге болады. Келіссөздер тоқтап 
қалды деген сезім болса да, қарым-қатынасты жалғастыру маңызды. Ең 
бастысы-мәселенің мәнінен ауытқымау және татуласуға көшуді 
ынталандыру. 

Құрылымға көшу. 
Эмоционалды стрессті азайту үшін серіктесті тыңдауға, қарсыластың 

позициясына шынайы қызығушылық танытуға, ортақ мүдделер мен 
мақсаттарға назар аударуға ниет білдіру маңызды. Өз позицияңызды 
фактілермен дәлелдеу керек, қажетсіз эмоцияларсыз тыныш сөйлеу керек. 

Бұрын алынған ақпаратты қолдана отырып, жанжалдың мәнін қысқаша 
сипаттап, дау-дамайға қатысушылардың татуласу тәсілдеріне қатысты 
ниеттерін анықтап, келесі кезеңге өту керек. Қауіптер мен ультиматумдарды 
қолдана отырып, билікке қысым жасамау маңызды. 

Шешім іздеу. 
Бұл кезеңде барлық қатысушыларды қанағаттандыратын жолды 

таңдаңыз. Көбінесе, сыртқы жағдайға қарап, сіз эмоцияларға байланысты 
ойға келмейтін қарапайым шешімді көре аласыз. Егер менеджер 
қызметкерлердің өз бетінше келісе алатындығын түсінсе, ол оларға осы 
мүмкіндікті ұсына алады. Әйтпесе, қатысушылардың назарын өзара 
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Жеңілдіктерсіз қақтығыс шешілмейтініне аударған жөн, сондықтан 
барлығына сәйкес келетін опцияны таңдау керек. 

Татуласуды бекіту. 
Табылған шешім оған қосымша назар аудару үшін айтылуы керек. Қол 

астындағылар олардың пікірлері тыңдалғанын және мүдделері сақталғанын 
түсінуі керек. Қызметкерлердің қақтығысы-бұл ұйымда бірдеңе дұрыс емес 
екенін білдіретін ауырсыну нүктесі. Қызметкерлер арасындағы қарым-
қатынасты орната отырып, менеджер қызметкерлер арасындағы 
қақтығыстарды азайту үшін үлкен суретті талдауы керек. 

Кез  келген көшбасшы үшін қызметкерлердің қақтығысы – бұл күшті 
тексеру, емтихан түрі. Бастық бейтарап ұстанымға ие болуы керек және 
келіссөздер арқылы қызметкерлерге өзара тиімді шешімге келуге көмектесуі 
керек. 

Жанжал жағдайында мінез-құлықтың 5 негізгі стратегиясы бар: 
жанжалдан аулақ болу, жеңілдік, бәсекелестік, ынтымақтастық және 
ымыраға келу. Жанжалдан шығудың сындарлы тәсілдері ымыраға келу және 
ынтымақтастық, олар даулы жағдайларды шешуге ұмтылуы керек. Бірақ бұл 
басқа стратегияларды қабылдамау керек дегенді білдірмейді. Жанжалдың 
барлық жағдайларын ескере отырып, барлық жағымсыз және жағымсыз 
жақтарын өлшеп, нақты жағдайда оңтайлы шешімді таңдаңыз. 

Жұмыс қақтығыстарынан бөлек, ұжымдағы қудалау құбылысы – 
белгілі бір адамға бағытталған психологиялық қысым. Көшбасшы ұжымның 
мәселелерін біліп, мұндай құбылыстарға жол бермеуі керек. 

Жанжалдар жұмысқа теріс әсер етеді-шиеленіс артады, жұмыс орнына 
қызметкерлер кімнің дұрыс, кім кінәлі, клиенттер жоғалады, пайда азаяды. 
Егер команда қайшылықты болса, кадрлардың ауысуы орын алса, жаңа 
қызметкерлерді оқытуға, оларды іс бағытына енгізуге көп ресурстар 
жұмсалады. 

Сонымен қатар, даулардың бір бөлігі компанияның жұмысын жақсарта 
алады. Егер міндеттерді бөлуге қатысты қақтығыстар болса-Бұл бизнес-
процестерді аяқтауға және қызметкерлердің іс-әрекеттерінің нақты 
алгоритмін құруға себеп болады. Егер әділетсіз жалақы теріс болса, бағалау 
критерийлері, сыйлықақылар мен айыппұлдар жүйесін құру қажет. Егер 
жұмысшылардың шамадан тыс жүктелуіне байланысты даулар туындаса, 
жағдайды талдау үшін жұмыс уақытын есепке алу жүйесін орнатуға болады. 

Көбінесе қақтығыстар ұйымның өсуінің нәтижесі болып табылады, 
ұйым аз болған кезде оларды жеңу керек, сондықтан бизнесті кеңейту кезінде 
бұл проблемалар бұдан былай араласпайды. 

 
1.4. Персоналды басқару 
 
1.4.1. Нақты өндірістік жағдайлардағы басқару әдістері 
 
Басқару әдістері – бұл ұйымның мақсаттарына жету үшін 

бағыныштыларға әсер ету әдістерінің жиынтығы. 
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Грек тілінен аударғанда «methodos» - бұл мақсатқа жетудің тәсілі. 
Басқару механизмі ұғымы басқару жүйесін қозғалысқа келтіруге 

арналған басқару құралдары мен әдістерін қамтиды. 
Басқару әдістері олардың бағытына, мазмұнына және 

ұйымдастырушылық формасына байланысты сипатталады. 
Қазіргі заманғы менеджментте әдемі бизнес ерекшеленеді: 
-тікелей директивалық өкімдерге негізделген басқарудың 

ұйымдастырушылық-әкімшілік әдістері; 
- қызметтің соңғы нәтижелеріне қызметкерлердің экономикалық 

қызығушылығын қалыптастыруға бағытталған экономикалық 
ынталандыруды пайдалануға негізделген басқарудың экономикалық әдістері; 

-ұйымдағы микроклиматты жақсартуға ықпал ететін және 
қызметкерлердің әлеуметтік белсенділігін арттыру үшін қолданылатын 
әлеуметтік-психологиялық басқару әдістері. 

Басқару әдістерінің барлық үш тобы өзара байланысты және 
менеджердің қызметінде белгілі бір жолмен біріктірілген, оның басқару 
функцияларын жүзеге асыру құралы болып табылады. 

 
1.4.2. Басқарудың ұйымдастырушылық-әкімшілік әдістері 
 
Сұлулық салонын басқарудың ұйымдастырушылық және әкімшілік 

әдістері-бұл биліктің күші мен беделіне, яғни жарлықтарға, заңдарға, 
жарлықтарға, бұйрықтарға, бұйрықтарға, нұсқауларға, нұсқауларға, 
стандарттарға негізделген әдістер. 

Басқарудың ұйымдастырушылық және әкімшілік әдістері – 
бағыныштылардың іс-әрекеттерін үйлестіруді қамтамасыз ететін басқару 
әдістері мен әдістерінің жиынтығы. Бұл басқару әдістерінің негізгі мақсаты – 
қажетті тәртіпті сақтау, міндет, міндет, жұмысты орындау үшін 
жауапкершілік сезімі. Олар ҚР Еңбек және шаруашылық заңнамасының 
құқықтық актілерімен реттеледі. 

Басқарудың ұйымдастырушылық және әкімшілік әдістерінің негізгі 
формалары: міндетті ережелер (бұйрықтар, тыйымдар және т.б.), келісу 
(консультациялар, ымыраға келу); ұсыныстар, тілектер (кеңестер, ұсыныстар, 
байланыс). Басқару органдарының директивалық командалары (тікелей 
тапсырмалар мен өкімдер) өндірістік процестерді оңтайландыру мақсатында 
заңдар мен қаулыларды, басшылық бұйрықтарын сақтауға бағытталған. 

Негізгі нормативтер материал мен өнімді жұмсау нормалары, өндіру 
және уақыт нормасы, еңбектің санитарлық және гигиеналық жағдайлары, 
жұмыстарды орындау стандарттары, өнім сапасының стандарттары болып 
табылады. 

Барлық әкімшілік актілер мен нормативтер Орындаушыға жеткізілуі 
тиіс. Нәтижесінде әдістемелік түсіндіру және нұсқаманы өткізу қажеттілігі 
туындайды (нұсқаманың бір жолғы, мерзімді және басқа да түрлері). 

Ұйымдастырушылық және әкімшілік әдістерді екі үлкен блокқа бөлуге 
болады: ұйымдастырушылық әсер ету әдістері және әкімшілік әсер ету 
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әдістері. Басқарудың ұйымдастырушылық әдістері: нормалау, жоспарлау, 
Нұсқаулық, басқару, бақылау. Басқарудың әкімшілік әдістері: бұйрықтар, 
өкімдер, директивалар, нұсқаулар, қарарлар. 

Ұйымдастырушылық нормалау: техникалық стандарттарды, 
техникалық шарттарды; ұйымдық-құрылымдық нормативтерді 
(ұйымдастырушылық құрылымдар, басқарудың үлгілік схемалары және т.б.); 
әкімшілік-ұйымдастырушылық нормативтерді (ішкі тәртіп ережелерін, 
жалдау ережелерін және т. б.) пайдаланады. 

Ұйымдастырушылық жоспарлау жедел-өндірістік жоспарлау арқылы 
жүзеге асырылады, бұл басқарудың ұйымдастырушылық және әкімшілік 
әдістерінің экономикалық әдістермен тығыз байланысын көрсетеді. 

Ұйымдастырушылық нұсқаулық басқару шешімдерін жүзеге асыру 
процесінде туындайтын қиындықтарды жоюға көмектесу үшін басқару 
жүйесіндегі мамандар мен қызметкерлерге нұсқау беруді қамтиды. 

Ұйымдастырушылық басқару – бұл кәсіпорынның негізгі, көмекші 
және қызмет көрсететін бөлімшелеріне уақтылы тапсырыс беру. 

Ұйымдастырушылық бақылау – бұл кәсіпорынның әртүрлі басқару 
органдарының, сондай-ақ жоғары ұйымның шешімдері мен бұйрықтарын 
орындау бағдарламасы. 

Ұйымдастырушылық әсер ету әдістері ұзақ уақыт бойы өзгеріссіз қала 
алмайды және үнемі қайта қарауды және түзетуді қажет етеді. 

Әкімшілік ықпал ету әдістері-бұйрықтар, бұйрықтар, директивалар, 
нұсқаулар, қарарлар арқылы жүзеге асырылатын әрекет. 

Бұйрық дегеніміз – белгілі бір мәселені шешуге бағытталған және не, 
қашан, кімге жасау керектігін белгілейтін басшының жазбаша немесе ауызша 
бұйрығы. Бұл жағдайда әдетте Орындаушының жауапкершілігі нақты 
анықталады. 

Өкім – жеке мәселелерді шешуге бағытталған басшының басқару тобы. 
Директива – басқару объектісін перспективалық дамыту мақсаттары 

туралы шешім. Директивалар әдетте фирманың саясаты мен миссиясына 
байланысты жалпы мақсатты анықтайды. Олар әдетте ұзақ уақытқа 
есептелген және жұмыс әдістерін сапалы өзгертуді қажет етеді. 

Нұсқаулар – нақты тапсырмаларды түсіндіру үшін басшының үнемі 
әкімшілік әсері. 

Бұрыштама – құжатта бекітілген басшының өкімі. 
Әкімшілік ықпал ету әдістері қолданыстағы этикалық нормаларды 

ескере отырып, нақты және қысқаша түрде жүзеге асырылуы керек. 
Басқарудың әкімшілік әдістері дара басшылық, тәртіп және жауапкершілік 
қатынастарына негізделеді. Әкімшілік басқару әдістерінің басты кемшілігі-
олар орындаушыларды олардың өсуіне емес, көрсетілген нәтижелерге қол 
жеткізуге бағыттайды, яғни.бастаманы емес, орындаушылықты қолдайды. 
Ұжым жұмысының айқындығын, тәртіптілігін және тәртібін қамтамасыз 
ететін ұйымдастырушылық-әкімшілік ықпал етусіз ешқандай экономикалық 
әдістер өмір сүре алмайтынын есте ұстаған жөн. 
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Басқарудың ұйымдастырушылық және әкімшілік әдістері – бұл құру 
салонның басқару құрылымы. Әкімшілік нормалар мен нормативтерді құру 
және бекіту. Нұсқаулықтар мен өкімдердің бұйрықтарын жасау және бекіту. 
Лауазымдық нұсқаулықтарды жасау және бекіту. Қызметкерлерді жалдау 
және кадрлық ауысуларды ұйымдастыру. "Сұлулық салоны қызметкерлерін 
бейімдеу" бағдарламасы. Сұлулық салонындағы "тәлімгерлік" бағдарламасы. 
Салон мамандарының мансаптық өсу жоспарын құру және бекіту. 
"Корпоративтік мәдениет ережелерін"құру және бекіту. Клиенттермен 
жұмыс істеу стандарттары. "Салон қызметтерінің технологиялық 
карталарын" бекіту. Салонның барлық бөлімшелері үшін "Чек парақтарын" 
жасау және бекіту. 

 
1.4.3. Басқарудың экономикалық әдістері 
 
Бұл қолайлы жұмыс жағдайларын жасауға және нарық жағдайында 

салонды дамытуға мақсатты түрде әсер ете алатын экономикалық тұтқалар 
мен құралдардың жиынтығы. 

Салон персоналын басқарудың экономикалық әдістері екі бағытта да 
жұмыс істей алады – көтермелеу және жазалау. 

Әдістің ең құнды жағы-оның "ынталандыру" саласы. Бұл сауатты және 
тиімді қаржылық ынталандыру үшін кеңістік. Ресурстарды, оның ішінде 
қаржылық ресурстарды жоспарлау және бөлу барлық стратегиялық 
мақсаттарды сәтті іске асыруды, оның ішінде ұйымның персоналды 
басқарудың экономикалық әдістерін қолдана отырып, қызметкерлерге әсер 
етуді білдіреді. 

Экономикалық әдістердің жіктелуі. Персоналды басқарудың 
экономикалық әдістері үш топқа бөлуге болатын көптеген әдістерді қамтиды. 

Шаруашылық есеп. Әдістің мәні-қызметкерлердің таза кірісті өзара 
бөлу үшін мүмкіндігінше көп нәрсені жасауға деген қызығушылығы (барлық 
шығындарды жалпы кірістен алып тастағаннан кейін қалғанның бәрі). 
Мұндай есептеулерде нақты белгіленген стандарттар мен өзін-өзі қамтамасыз 
ету мүмкіндігі бар ұжымның жоғары тәуелсіздігі қажет. 

Материалдық ынталандыру. Материалдық көмек-қызметкерлерге 
күтпеген немесе төтенше оқиғалар: жақындарының қайтыс болуы, 
жазатайым оқиғалар немесе емделу туралы өтініштері бойынша төлемдер. 
Жағымды оқиғалар кезінде: үйлену тойлары, баланың туылуы, жолдама 
сатып алуға арналған демалыстар, шығармашылық жұмысты аяқтау, 
конкурстарға қатысу, жаңа қызмет түрлерін енгізу. 

Мұндай төлемдердің ерекшелігі-олардың эпизодтық сипаты. 
Жеңілдіктер мен артықшылықтар. 
Шын мәнінде, бұл персоналды экономикалық басқарудың жоғарыда 

аталған барлық әдістеріне қосымша. Олар шартты болуы мүмкін, оған 
зейнетақы төлемдері, сақтандыру, ауру демалысын төлеу кіреді. Тікелей 
жеңілдіктер, мысалы, жылдық демалысты төлеу, оның көздері классикалық 
жалақыға жатпайды, штаттың қысқаруына байланысты жұмыстан 
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босатылған кезде төлемдер, қызметкерлердің балаларын қандай-да бір түрде 
қолдау, несиелер мен несиелер, мүшелік жарналар, көлік құралдары, бензин, 
корпоративті түскі ас, ұялы байланыс және т.б. Жеңілдіктердің көмегімен 
компаниялар белгілі бір мақсаттарға қол жеткізеді: қызметкерлердің 
компанияға адалдығын арттыру; қауіпсіздік қажеттілігін жабу – күшті 
психологиялық фактор; әлеуметтік бағдарланған компания ретінде жұмыс 
берушінің брендін қалыптастыру; салықтарды оңтайландыру. 
Қызметкерлерді басқарудың экономикалық әдістерінің үшінші тобы, 
қызметкерлер арасында барған сайын танымал және қалаулы. Өз табиғаты 
бойынша компанияны иелену құқығының баламасы болып табылатын бағалы 
қағаздармен операцияларға қатысу. 

Акциялар – бұл Компанияның жылдық қызметі нәтижесінде пайда үлесі 
ретінде дивидендтерді жыл сайын алу. Акцияларды өз қызметкерлеріне бере 
отырып, компаниялар бірнеше мақсаттарды көздейді және сәтті шешеді: 
қызметкердің пайданың бір бөлігін иелену және алу құқығын белгілеу; 
қосымша жалақы алу; қызметкердің еңбек пен өнім сапасына тәуелділігі; 
компанияға деген тұрақты адалдықты қалыптастыру. 

Кез келген ынталандырушы төлемдер жұмысты бағалау мен 
сыйақының ашық және түсінікті жүйелері шеңберінде жүргізілуге тиіс. Әр 
қызметкер жыл соңында сыйлықақыны не үшін және не үшін алғанын жақсы 
түсініп қана қоймай, сонымен бірге баға мен сомаға сәйкес келуі керек. Бұл 
компанияларда жиі назардан тыс қалатын қызметкерлерді ынталандырудың 
кез-келген экономикалық тәсілдерінің сәттілігі үшін басты шарт. Байланыс 
қызметін елемеу инвестицияланған ақшаның әсерін кем дегенде жартысына 
азайтады. Толық түсіну, толық Келісім – мұндай жағдайда ғана қосымша 
қаражат жұмсаудың мағынасы бар. Персоналды басқару тиімділігі екі 
параметр бойынша бағаланады – қызметкерлермен жұмыстың экономикалық 
және әлеуметтік құрамдас бөлігі. 

Персоналды басқарудың экономикалық əдістері. 
- Тарифтеуге сәйкес шеберлердің жұмысына ақы төлеу нысандарын 

анықтау. 
- Сұлулық салонында өнімді сату үшін төлем жүйесі. 
- Қызметкерлерді ынталандыру әдістерін анықтау 
- Ерекше көзге түскен қызметкерлерді тиімді материалдық және 

материалдық емес көтермелеуді әзірлеу және енгізу. 
- Шығындарды жоспарлау. 
- Баға белгілеу бойынша жұмыс. 
- Бонустар. Үстемеақы. Сыйлығының лауреаты. Біржолғы төлемдер. 
- Экономикалық нормалар мен нормативтерді әзірлеу. 
 
1.4.4. Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері 
 
Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері – бұл еңбек 

ұжымдарында пайда болатын жеке қатынастар мен байланыстарға, сондай-ақ 
олардағы әлеуметтік процестерге әсер етудің нақты әдістерінің жиынтығы. 
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Бұл әдістер жұмысқа моральдық ынталандыруды қолдануға бағытталған 
және жұмысты саналы парызға, адамның ішкі қажеттілігіне айналдыру үшін 
әртүрлі психологиялық әдістерді қолдана отырып, қызметкерге әсер етеді. 
Менеджер бағыныштыларға жеке үлгісімен, беделімен, көшбасшылық 
қасиеттерімен, сенімдерімен әсер етеді. Ол қызметкерлерді өз мақсаттары 
мен қажеттіліктерін жүзеге асыруға әсер ету арқылы қызықтырады. 

Бұл әдістерді қолданудың негізгі міндеті – ұжымда жағымды 
әлеуметтік-психологиялық микроклиматты қалыптастыру, ұйымның 
өнімділігі мен тиімділігіне оң әсер ететін қолайлы корпоративтік мәдениетті 
қалыптастыру. 

Әлеуметтік әсер ету әдістері көшбасшы өндірістік процестерді 
қалыптастыру және ұйымдастыру процесіне және байланыс процестеріне 
әсер ететін әдістер мен әдістердің жиынтығымен сипатталады. Мыналарды 
қамтиды: қызметкерлердің мансабын басқару және қызметкерлердің 
біліктілігін реттеу жөніндегі іс-шаралар; қызметкерлердің өмір сүру деңгейін 
арттыру және тұрғын үй жағдайларын жақсарту; еңбек жағдайларын және 
жұмыс орнының дизайнын жақсарту; қызметкерлердің еңбегін қорғау; 
сұлулық салонына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды 
сақтау; өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау, қосымша әлеуметтік қызметтерді 
қамтамасыз ету (жұмыс орнына жол жүру ақысын төлеу, паркингке ақы 
төлеу ,санаторий-профилакторийлер мен демалыс үйлеріне жолдамалар, 
мектепке дейінгі балалар мекемелерін ұстау және т.б.). Психологиялық 
әдістер бөлімшеде оңтайлы психологиялық климат құру арқылы 
жұмысшылар арасындағы қатынастарды реттеуді, сондай-ақ жеке адамның 
мінез-құлқына әсерін сипаттайды. 

Психологиялық басқару әдістеріне мыналар жатады: 
 бейресми ұйымдардың немесе топтардың пайда болуына қарсы 

іс-қимыл жасау мақсатында шағын топтарды жинақтау әдістері; 
 еңбек эргономикасының әдістері-жұмыс операцияларының 

монотондылығын болдырмау үшін түсті, музыканы пайдалану, 
шығармашылық операцияларды кеңейту; 

 психологиялық ынталандыру әдістері-моральдық ынталандыру, 
ризашылық, мақтау, компанияның естелік белгілері мен сыйлықтарымен 
марапаттау және т. б.; 

 қызметкерлерді кәсіби іріктеу және оқыту әдістері-қажетті 
психологиялық мәліметтері бар қызметкерлерді таңдау (жанжалдың 
болмауы, қарым-қатынас, мақсаттылық, жұмысқа қабілеттілік және т. б.).); 

 осы ұйымға тән және белгілі бір қарым-қатынас мәдениетін 
қалыптастыратын, басқару процестеріне оң әсер ететін әртүрлі рәсімдер мен 
рәсімдер. 

Бұл әсер ету әдістерін қолдану менеджерге жұмысшылардың неғұрлым 
тұрақты тобын құруға ғана емес, сонымен бірге олардың жеке басының 
құндылығын, ұйым үшін маңыздылығын және басқа адамдарға тиімді 
байланыс процесін құруға және қол жеткізілген нәтижелерден жағымды 
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эмоциялар алуға мүмкіндік береді.ұйым. 
Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері адами ресурстарды 

басқаруда әртүрлі тәсілдерді тиімді қолдана алатын, жеке тұлғаның өзін-өзі 
жүзеге асыруы, нарықтық қатынастар жағдайында кәсіпорынның тұрақты 
дамуын қамтамасыз етуде қызметкерлердің шығармашылық қабілеттерін 
дамыту және пайдалану үшін қажетті жағдайлар жасай алатын тиісті 
дайындалған және икемді менеджерлердің болуын талап етеді. 

Персоналды басқарудың әкімшілік, экономикалық және әлеуметтік-
психологиялық әдістері бар және тек бір нәрсе үшін қолданылады – 
компанияның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу. Осы немесе басқа 
әдісті таңдау компанияның өзіне және оның бизнесінің мәнмәтініне 
байланысты. Ең көп таралған нұсқалардың бірі – персоналды басқарудың 
әкімшілік және экономикалық әдістерінің жиынтығы, ол әр түрлі ақшалай 
төлемдер мен төлемдерді бұйрықтармен, кодтармен және басқа да 
корпоративтік құжаттармен күшейтуден тұрады. 

Қызметкерлерге әсер етудің барлық үш әдісі-бұл сөздердің жақсы 
мағынасында кадрлар мен эксперименттер үшін керемет кеңістік. Егер 
бүгінгі күннің жалпы тенденциялары туралы айтатын болсақ, онда 
персоналды басқарудың экономикалық және әлеуметтік-психологиялық 
әдістері перспективалы және тез дамып келе жатқан әдістер болып табылады. 

 
1.5. Кадрлық жоспарлау 
 
1.5.1 Бос лауазымдарға үміткерлерге қойылатын талаптарды 

әзірлеу 
 
Сұлулық салонын басқару көптеген аспектілерді қамтиды. Ең күрделі 

мәселе – сұлулық салонына қызметкерлерді таңдау. 
Қандай қызметкер керек? Сіз кімді іздейсіз, ол қандай біліктілікке ие 

болуы керек. Егер бұл жақсы беделге ие маман болса, оған лайықты еңбек 
жағдайларын ұсына аласыз ба? Сіздің компанияңызға қандай қызметкерлер 
қажет екенін анықтағаннан кейін, оларды іздеу кезінде нені басшылыққа алу 
керектігі туралы ойлану керек. Нақты критерийлерді белгілеу қажет және сіз 
қызметкерлерді таңдауға кірісе аласыз. 

Кəсіби жарамдылығы. Персоналды іріктеу оны анықтаудан басталады. 
Егер адам өз функцияларын орындау үшін қажетті дағдыларға ие болмаса 
немесе жеткілікті білікті болмаса, мұндай кандидатураны қарастыруға 
болмайды. 

Үлкен тәжірибесі бар шеберлерге артықшылық беріледі және жақсы 
базалық білім, егер қажет болса, сұлулық салонына қосалқы лауазымдарға 
қызметкерлерді іріктеу болып табылады. 

Үміткерлердің психологиялық ерекшеліктері. Бұл сұлулық салонына 
қызметкерлерді таңдаудың өте маңызды құрамдас бөлігі. Бұл саланың 
қызметкерлері клиенттермен тікелей айналысады, олардың арасында әртүрлі 
адамдар болуы мүмкін. Олар әрдайым ұстамды, сыпайы және жеткілікті 
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емес. Кейде кез-келген ұсақ-түйек жанжалға себеп болуы мүмкін. 
Қызметкерлерден өткір жағдайларды тегістеу қабілеті, клиентке неғұрлым 
қолайлы екенін сыпайы түрде айту талап етіледі. Қызметкерлер стресстік 
жағдайларға неғұрлым тыныш жауап берсе, нәтиже соғұрлым жақсы болады. 
Сұлулық салонына қызметкерлерді іріктеу кезінде психологиялық 
тұрақтылық, сыпайылық, ымыраға ұмтылу міндетті түрде ескерілуі керек. 

Біз қызметкер іздейміз. Болашақ қызметкерге қойылатын талаптарды 
шешіп, сіз тікелей іздеуге кірісе аласыз. Кандидатқа қоңырау шалыңыз. 
Үміткердің қажетті жұмыс тәжірибесі бар және тиісті білімі бар екеніне көз 
жеткізіңіз. Осыдан кейін сіз оны сұхбатқа шақыра аласыз, оның барысында 
сіз әлеуетті қызметкерден толығырақ сұрайсыз. Телефон арқылы бейтаныс 
адаммен еңбекақы төлеу және жеке жұмыс кестесін таңдау мәселелерін 
талқыламаңыз. Бастау үшін Сіз үміткердің Сізге алдын-ала сәйкес келетініне 
көз жеткізуіңіз керек және мұны жеке кездесуден кейін ғана жасауға болады. 

Сұхбаттасу өткіземіз. Болашақ қызметкермен сұхбат-кадрларды 
іріктеудің өте маңызды кезеңі. Сұхбатты өз бетінше де, үміткердің профилі 
бойынша жетекші шебермен бірге де жүргізуге болады. Бірінші әсер әрқашан 
дұрыс бола бермейді. Бейтаныс ортада көптеген адамдар өздерін ыңғайсыз 
сезінеді, әсіресе олар жан-жақты бағаланған кезде. Үміткермен әңгімелесу 
жасаңыз, ол өзін босатып, өзін барынша көрсете алады. 

Алғашқы әңгіме барысында түсіну керек ең бастысы-бұл адаммен одан 
әрі қарым-қатынас жағымды бола ма? Ол ұжымның мүшесі бола ала ма? 
Клиенттер өз қоғамында ыңғайлы бола ма? Үміткердің психологиялық 
ерекшеліктерін тереңірек зерттеу үшін кадрларды іріктеудің арнайы әдістері 
бар. 

Біз кандидатты талдаймыз. Сұлулық салонына қызметкерлерді 
таңдаудағы келесі қадам – әлеуетті қызметкердің кәсіби білімі мен 
дағдыларын зерттеу. Арнайы сұрақтар қою арқылы шағын емтихан 
тапсырыңыз. Бұған сіздің мекемеңіздің шебері немесе сіз сенетін қонақ 
сарапшы көмектесе алады. Егер үміткер сізге кәсіби және психологиялық 
тұрғыдан сәйкес келсе, Сіз ынтымақтастығыңыздың нақты мәселелерін – 
сыйақы, еңбек жағдайлары, жұмыс кестесін таңдауды талқылауға кірісе 
аласыз. 

Сынақ мерзімін белгілеу. Осы уақыт ішінде сіз қызметкерді дұрыс 
таңдағаныңызға көз жеткізесіз немесе шешіміңіздің қателігі туралы 
қорытындыға келесіз. Команда мүшесі үшін сынақ мерзімі үш айға дейін 
созылуы мүмкін. Сынақ мерзімі аяқталғаннан кейін қызметкерлер мен 
клиенттер арасында жаңа маманның жұмыс сапасы, экономикалық 
көрсеткіштер туралы сауалнама жүргізу, оның нәтижелерін өз әсерлерімен 
салыстыру қажет. Бұл сіздің қызметкерді қаншалықты сәтті таңдағаныңызды 
түсінуге мүмкіндік береді. Егер үміткер тексеруден сәтті өтсе, еңбек шарты 
жұмыс істей бастайды. 

Қызметкерлерді іріктеу. Сұлулық салонына қызметкерлерді іріктеу-
кадрлармен жұмыс тәжірибесін талап ететін өте күрделі міндет. Алдын-ала 
кезеңді кәсіби жалдау агенттігіне тапсыру жақсы шешім болады. Болашақ 
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қызметкерлерге қойылатын талаптарын айта отырып, мекеме басшысы 
қызметкерлерді іріктеу барлық критерийлерге сәйкес жүргізілетініне сенімді 
бола алады. 

Рекрутингтік агенттіктер сіздің қалауыңызға қарай үміткерлерді 
іріктеуді жүзеге асыра отырып, үлкен жұмыс атқарады. Бұл мыңдаған 
түйіндемелерді қарау, өтініш берушілерге қоңырау шалу және онлайн сұхбат. 
Нәтижесінде кәсіпорын иесінің қарауына қойылатын талаптарға барынша 
жауап беретін үміткерлердің сауалнамалары ғана жіберіледі. Бұл 
қызметкерлерді іздеуді айтарлықтай жеңілдетеді. Кадр агенттіктерінің 
қызметтері тегін емес. 

Салонның иесі тек сұхбаттасып, тиісті кандидаттарды мақұлдауы 
керек. Жұмыс іздеп жүрген шеберлердің, сондай-ақ кәсіпорын иелерінің 
белсенділік шыңы оқу орындарындағы бітіру емтихандары кезінде келеді. 
Оқу орындарының түлектері еңбек қызметіне кірісуге дайын. 

Мемлекеттік Жұмыспен қамту қызметіне жүгіну қаржылық 
шығындарды талап етпейді. Оның қызметкерлері сізге лайықты біліктілігі 
бар жұмыссыздарды жіберетін болады. Сұлулық салонына қызметкерлерді 
іріктеу бойынша қалған барлық іс-шараларды өз бетінше орындау қажет. 

Таныстар, туыстар арасында немесе олардың көмегімен 
жұмысшыларды іздеу. Көпшілігі ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер аша отырып, 
меншікті бизнес, бірінші кезекте хабарландырады өз ортам деп бастайды 
іздеу қызметкерлері. Туыстары мен достарының көмегімен қызметкерлерді 
жалдау ниеті түсінікті. 

Жақын адамға жұмыстағы кемшіліктер туралы әділ ескерту жасау 
қиынырақ. Еңбек тәртібі жиі зардап шегеді, бұл тұтастай алғанда 
кәсіпорынның нәтижелеріне әсер ете алмайды. Сондықтан, сұлулық 
салонына қызметкерлерді таңдағанда, туысыңызды немесе досыңызды 
жұмысқа қабылдамас бұрын мұқият ойлану керек. Мұны адам жеке қарым-
қатынасты ресми қатынастармен араластырмайтынына толық сенімді болған 
жағдайда ғана жасауға болады. 

Сұлулық салоны қызметкерлерінің негізін жұмыс тәжірибесі бар 
қызметкерлер құрауы керек. Сондықтан, курс немесе колледж түлектері 
арасында барлық кандидаттарды таңдау кәсіпорынның қызметін сәтсіздікке 
ұшыратуды білдіреді. Бұл әдіс мүлдем қолданылмауы керек дегенді 
білдірмейді. Егер сіз шаштараздың көмекшісі ретінде қабілетті жас 
қызметкерді тапқыңыз келсе немесе басқа маманды таңдағыңыз келсе, бұл 
өте қажет. 

Жұмыс іздеушілерге бос жұмыс орындары туралы қалай хабарлауға 
болады. 

БАҚ, Инстаграм, әлеуметтік желілерде хабарландыру орналастыру. 
Жұмыс іздеуге арналған арнайы басылымдар, тегін жарияланымдары 

бар газеттер – бұл сұлулық салонына қызметкерлерді іріктеу туралы мүдделі 
тұлғаларға хабарлаудың ең көп таралған тәсілдері. Бұқаралық ақпарат 
құралдарының аудиториясы өте үлкен, сондықтан жарнаманың адресатқа 
жету мүмкіндігі әрқашан жеткілікті. 
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Өз ұжымында кəсіби маман тəрбиелеу. 
Оған тәжірибе жинауға және оқу кезінде алған дағдыларын тегістеуге 

мүмкіндік беру. Тыңдаушыларды шақыру. Сұлулық салонына 
қызметкерлерді іріктеудің ұқсас әдісі-білім беру ұйымымен кәсіпорын 
негізінде тәжірибелік сабақтар өткізу туралы келісім жасасу. Студенттер 
үшін бұл өзін жақсы көрсетуге және болашақта жұмыс ұсынысын алуға 
тамаша мүмкіндік. Салон басшылығы күрделі емес рәсімдерді тапсыруға 
болатын қосымша қызметкерлерді уақытша алады. Сонымен қатар, болашақ 
жұмысшыларды іріктеу жүріп жатыр, өйткені біраз уақыт бойы олардың 
қаншалықты ынталы, қарым-қатынаста жағымды, таза екенін байқауға 
болады. Егер жас маманның жоғары деңгейлі шебер болу үшін жеткілікті 
мәліметтері болса, оны жаттығу аяқталғаннан кейін сұлулық салонының 
тұрақты қызметкерлеріне ауыстырған жөн. 

Стажер. Маман-юниор. Бұл жаңадан келген маман, ол тәжірибелі 
маманның үнемі бақылауында болады, ол сізге көмектеседі, айтады, тәлімгер 
тағайындалады, оның міндеттері тағылымдамадан өтушінің іс-әрекеттерін 
бақылау және қателіктерді көрсету болып табылады. Бұл тәсіл, сайып 
келгенде, барлығына пайдалы: оқушы өзінің дағдыларын шыңдап, сұлулық 
салонының қызметкері болады, көшбасшы жақсы білетін қызметкерді алады, 
ал тәлімгер өз шеберлігін жоғары деңгейде ұстайды. Нәтижесінде, 5-6 айдан 
кейін қызметкерлер үш-төрт маманмен толықтырылады, олардың дайындығы 
толық сенімді. Жаңадан бастаушылар үшін бұл дағдыларды нығайтуға және 
кәсіби болуға тамаша мүмкіндік. 

 
1.5.2. Салон қызметкерлерін бейімдеу «бағдарламасы» 
 
«Бейімделу» терминінің өзінен нені түсінуі керек? Бұл жаңа 

қызметкерді жаңа жұмыс жағдайларына толық және жан-жақты бейімдеу 
процесі. 

Бейімделудің бірнеше түрлері бар: 
Ұйымдастырушылық-лауазымдық міндеттермен, салонның 

құрылымымен, иерархиямен, басқару механизмдерімен танысу; тікелей 
басшымен танысу. 

Әлеуметтік-психологиялық – салонмен және ұжыммен, 
қызметкерлермен, салондағы дәстүрлермен танысу; адам ұжымға қосылуы 
керек. 

Лауазымдық нұсқаулық. 
Қосымша оқыту – кәсіби дағдыларды осы салонда талап етілетін 

белгілі бір деңгейге дейін жетілдіру, салонда қолданылатын препараттардың 
белгілі бір маркаларындағы жұмыстармен танысу. 

Тəлімгерлік – жаңадан бастаушыға салонның басқа шеберлері 
деңгейінде жұмыс істеу үшін қажет тәжірибе, «орындықта» біліктілігін 
арттыру мүмкіндігі. 

Клиенттер базасын осы біліктіліктің мамандары жұмыстан алған 
кірістерге тең пайда алу үшін қажетті деңгейге дейін жетілдіру. Қаржылық 
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компонент-қызметкер кіріс тауып, кәсіпорынға пайда әкелуі керек. Табысы 
олар берген кірістерге тікелей байланысты шеберлер жағдайында 
бейімделудің бұл түрінде салон басшылығының көмегі ерекше маңызды 

Қызметкерді бейімдеу бойынша жұмысты неден бастау керек? 
Ықтимал кандидаттармен әңгімелесу кезінде оларды мүмкіндігінше егжей-
тегжейлі таныстыру қажет: 

- Алдағы лауазымдық міндеттерімен (персоналдың барлық санаттары) 
- Салонда көрсетілетін қызметтердің тізбесі мен прейскурантымен. 
- Қызметкерге салонда бейімделуге көмектесетініңіз туралы ескерту 

маңызды. Клиенттермен, әріптестермен танысу және клиенттермен жұмыс 
жасау. 

- Бейімделу жоспарының бағдарламасын көрсету. 
- Әңгімелесудің маңызды сәті болашақ жұмыстың қаржылық 

аспектілерін талқылау болып табылады. Егер жалақы туралы айтатын болсақ, 
онда бәрі қарапайым: сіз еңбек ақысының мөлшерін жариялайсыз, тек 
жалақы мөлшерін, сынақ мерзімін, жалақы төлеу күндерін талқылайсыз. 

- Жұмысы кесімді төленетін мамандармен жұмыс қиындай түсуде: олар 
жаңа жұмыс орнына келуден қорқады (тіпті сіздің салоныңыз нарықта жаңа 
болмаса да), көптеген клиенттердің жұмыс істеуі үшін уақыт қажет екенін 
түсінеді. Мұндай қызметкерлерге бейімделу кезеңінде жай ғана "көтеру" 
төлеу керек: белгіленген жалақы және алынған кіріс көлемінің пайызы. 

– Бұл шебер тапқан пайыздар басқа әріптестердің жалақысымен немесе 
(егер салон жаңадан ашылған болса және жаңадан келгендер болса) 
нарықтағы маманның орташа құнымен салыстырылғанша, бейімделу 
жалақысын төлеу қисынды болады. 

- Әдетте белгіленген жалақы үш айдан бір жылға дейін сақталады 
(салонның танымалдылығы мен жұмыс жүктемесіне байланысты). 

- Егер маман жұмысқа кірісуге толық дайын болмаса (білімі, дағдысы 
жеткіліксіз болса, алдын ала тағылымдама немесе оқыту қажет), маманды 
барынша қысқа мерзімде жүзеге асыруға тырысып, жұмысқа даярлау 
кестесін жасау қажет (маманның жаңа жұмыс орнына деген ынтасы 
жоғалмауы үшін және ол қаржылық "қарапайым"жағдайдан шыға алуы 
үшін). 

- Егер салон жаңадан бастаушыға қомақты қаражат салса, мұны 
маманға ақша салу тиімсіз болатын жағдайларды ескере отырып, 
"студенттік" шартта құжаттау керек (қызметкер оқудан кейін сізге жұмыс 
істемейді немесе келісімшарт мерзімі аяқталғанға дейін жұмыстан 
шығарылады). 

Болашақ әріптестерге кім жұмыс істейтінін және қандай лауазымға ие 
екенін қысқаша айтып, жаңа қызметкерді жеке таныстыру қажет. 

Болашақ қызметкермен жеке әңгімелесу кезінде қарым – қатынас 
иерархиясын сипаттау керек (көшбасшы-бағынышты), кім не істейтінін және 
кім не үшін жауап беретінін, қандай да бір сұрақтар туындаған кезде кімге 
жүгінуге болатындығын егжей-тегжейлі түсіндіру керек (егер лауазымдық 
міндеттер дұрыс жасалса, онда қызметкерлердің қарым-қатынас жүйесі 
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оларда сипатталуы керек). Егер қызметкерге тәлімгер тағайындалса, онда 
жаңадан бастаушыны тәлімгерге ұсыну қажет, ол өз кезегінде тәлімгерлік 
схемасын сипаттауы керек (ол қалай өтеді және тәлімгерге қандай 
сұрақтармен жүгінуге болады және қажет). 

Егер қызметкердің жұмысы ерекше жағдайлармен байланысты болса 
(құралды стерилизациялау, Клиентті қабылдағанға дейін және одан кейін 
жұмыс орнын жинау және т.б.).), маманға тиісті жадынама бере отырып, 
барлық талаптармен алдын ала таныстыру қажет. 

Үшін, тіпті бірінші жұмыс күні өтті шебері-бастаушы жоқ сучка және 
задоринки, алдын-ала хабардар ету әкімшісінің туралы дағдылары мен 
дағдылары (күшті және әлсіз жақтары) ағымдағы уақытта. Бұл клиенттердің 
жазбасын дұрыс қалыптастыруға және жаңадан бастаушының алғашқы 
күндерінен бастап қақтығыстарды, шағымдарды және нәтижесінде 
моральдық шығындарды болдырмауға көмектеседі. Әрине, қажетті 
дағдылардың болмауы бастаушы біртіндеп оқыту мен біліктілігін 
арттырудың орнын толтырады (мұны тәлімгер немесе салон жетекшісі 
қадағалайды). 

1-3 күн жұмыс істегеннен кейін мамандарды жұмыстан шығарудың ең 
көп таралған себебі. Клиенттердің жазбаларын толық жүктеудің кем дегенде 
15%-ын қалыптастыру қажет (шеберлер жағдайында). Жаңа шебер жұмыссыз 
отырады және салоннан қашады. Бұл оқиға басшысы жауап беретін 
бейімделуін, қызметкерлердің тиіс жүйесін әзірлеу міндетті қалыптастыру 
жазу оқырманға. 

Қызметкерді бейімдеуді кімге тапсыру керек. Салон бизнесі шағын 
бизнеске жатады, сондықтан жаңа қызметкерді бейімдеумен көбінесе салон 
басшысы айналысады. Желілік салондарда арнайы кадрлар менеджері 
бейімделу процесіне қосылуы мүмкін. Егер иесінің өзі шағын кәсіпорынды 
басқарса, оны өзі жасай алады. Егер штатта жалдамалы басшы болса, онда 
алдымен лауазымдық нұсқаулықта жаңа мамандарды бейімдеу үшін 
«жүктемені» көрсету керек. Алайда, тұрақты табыс болған жағдайда, бұл 
жұмысты қосымша көтермелеусіз қалдырмағаныңыз жөн (мысалы, сыйақы 
кадрлардың тұрақтамауының төмен пайызы және тиісінше рекрутингке 
жұмсалатын шығыстарды қысқарту үшін және т.б.). 

Егер белгілі бір қызметкерді бейімдеу басқа маманның тәлімгерлігін 
қажет етсе, онда тәлімгерлік үшін дұрыс кандидатты таңдау керек. Бұл, кем 
дегенде, өте жоғары білікті, тәжірибелі, қажетті білімі мен дағдылары бар 
және, ең бастысы, оларды басқаларға бере алатын қызметкер болуы керек 
(яғни, ең аз педагогикалық қабілеттер болуы керек). 

Жаңа қызметкерді бейімдеу аяқталуға жақын. Салонның басшысы 
(иесі) жаңадан келгендердің табыстылығын (шығындылығын), оған деген 
клиенттердің көзқарасын бағалады, ұжымда жаңа маманның тамыр жайғаны 
туралы ақпарат жинады. Мүмкін, бейімделу кезеңіндегі қызметкердің 
нәтижелерін бағалау оның салонға сәйкес келетінін көрсетеді, бірақ оған 
бейімделудің белгілі бір жалғасы қажет (мысалы, ол қосымша оқудан өтіп, 
жұмысында, клиенттермен және әріптестерімен қарым-қатынаста бір нәрсені 
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өзгерткені жақсы болар еді). 
Қызметкердің өзі сіздің салоныңыздағы жұмысты жалғастыру немесе 

жұмыстан босату туралы шешім қабылдауға дайын екенін ұмытпайық. Бұл 
жағдайда мұндай шешімнің себептері туралы сұрау пайдалы болады. 
Ішінара, олар салонның басшылығы мен ұжымының кемшіліктерінен 
туындауы мүмкін, егер сіз бұл қызметкермен болмаса, онда болашақпен 
түзете аласыз. 

Бейімделуді аяқтау нәтижесі деп санауға болады: қызметкердің сынақ 
мерзімі ішінде жұмыстан шықпағаны және оны өзіңіз жұмыс істеуге 
қалдыруға келісім бермейтіндігі (мүмкін, қызметкер келісетін кейбір негізгі 
емес кемшіліктерді жойған кезде); Егер шебер салон үшін және өзі үшін ақша 
таба бастаса; егер шебер/әкімші тәлімгерсіз өз бетінше жұмыс істей алатын 
болса. 

Бірақ ең бастысы-салон өзі үшін және кәсіпорын үшін тұрақты жоғары 
табыс алуға бағытталған; өз орнын бағалайтын; салонды тұтастай алғанда 
жәрдемдесуге (мысалы, сол тәлімгерлікпен айналысуға) қабілетті, нақты 
салон басшылығының тілектері мен талаптарын ескере отырып, одан әрі 
кәсіби өсуге мүдделі жоғары ынталандырылған қызметкерді тапты. Ал біз 
керемет қызметкерді көріп отырған жоқпыз ба? Демек, оны дұрыс 
көзқараспен тәрбиелеу өте нақты. Оның ішінде жұмыстың басында мұқият 
және дұрыс ойластырылған бейімделу жүйесі. 

 
1.6. Жанжалды жағдайлардың алдын алу және оларды шешу 

жолдары 
 
1.6.1. Сұлулық салонындағы бағдарламаланған қақтығыстар 
 
Жанжал – қорқынышты зат емес. Жанжал – бұл екі немесе одан да көп 

мүдделер қақтығысының әдеттегі жағдайы, егер сіз бәріне ыңғайлы ымыраға 
келуіңіз керек болса. Жанжал міндетті түрде истерия мен ант беру емес. 
Жанжалды жағдайды шешу екі тарапқа да ыңғайлы және жағымды жағдайға 
айналуы мүмкін. Мұны қалай және қалай үйренуге болады? 

Көбінесе клиенттермен қақтығыстар келесі жағдайларда басталады. 
Бағдарламаланған жанжал: шебер кешіккен кезде, клиент кешіккен кезде, 
қызмет көрсету сапасына қанағаттанбаған кезде, сұлулық салонының 
қызметкері процедураны жазу кезінде қате жіберген кезде. 

Шебер кешігіп қалған жағдайда. Кешігудің көптеген себептері болуы 
мүмкін, бірақ бұл «кез-келген тізбектің күші оның ең әлсіз буынымен 
анықталады» деген сылтау емес. Әлсіз буын – адам факторы. Шебер 
уақытында келуі керек, әйтпесе салон тұрақты клиенттерін жоғалтады. 

Клиент: «Мен шаршадым. Мен салонға келген сайын шеберімді күтуім 
керек. Мен басқа салонға барамын. 

Әкімші: «мен сізді түсінемін. Мен сіздің орныңызда да болар едім. 
Бірақ біз сізді клиент ретінде бағалаймыз. Егер мен сізге басқа шебермен 
шаш қиюды ұсынсам, қарсы болмайсыз ба?» 
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Егер қызметкер жұмыс кестесінен шығып кетсе, клиентке қосымша 
шағын қызметті – парафинді қол ваннасын ұсыныңыз. Олар өз кезегін күтіп 
отырған клиенттің назарын аударады. 

Клиент кешіккен жағдайда. Клиентті сіздің салоныңыздың жоғары 
моральдық рухында тәрбиелеу оңай емес. Клиенттер кешігуі әбден мүмкін. 

 Алдын алудың оңтайлы нұсқасы: ұялы телефонды жазып алып, 
кездесуден бір күн бұрын қоңырау шалыңыз. Ескерту қоңыраулары. (Бұл 
дұрыс және бұл жеке өмірге қол сұғу емес.). 

 Арнайы кешігіп келген клиенттер санаты бар. Басты себеп – 
психологиялық. Клиентке өзінің кешігуінің салдарынан салонда туындайтын 
жағдайлар ұнайды, барлығы ашулы түрде жымиып отыруы мүмкін.  

 «Мен сізге ұсына алатын нәрсе – үзілістермен қию, шебер сіздің 
шашыңызды қиып  бастайды. Бірақ келесі клиент келгеннен кейін, ол сіздің 
шаш қиюыңызды кейінге қалдыруға мәжбүр болады. Нәтижесінде бұл бір 
жарым-екі сағатты алады". 

 «Он минут ішінде шебер сізге сапалы шаш қиюды жасай алмайды». 
 «Біз сізге қызмет ұсына аламыз ...... біздің салоннан бонус ретінде». 
 «Сіз басқа шеберге шашыңызды қидыртсаңыз  болады. Немесе басқа 

күні өз шеберіне жазылды. Рас, оның бәрі екі апта бұрын жоспарланған, 
күтуге тура келеді» 

 «Егер клиент әлдеқайда кеш болса, процедураны бастау мағынасыз, 
өтемақы ретінде тегін макияж, мойын немесе иық массажын қосып, басқа 
күнге жазылуды ұсыныңыз". 

 Клиентке салон саясаты процедураны асығыс жүргізуге мүмкіндік 
бермейтінін анық түсіндіруге тырысыңыз. 

 Еуропа салондарының темір ережесі: егер клиенттер 10 минуттан 
көп кешіксе, олар басқа күнге тіркеліп, келесі тапсырысты алдын-ала төлеуге 
мәжбүр болады. 

 Қызметкерлер қатаң кесте бойынша жұмыс істейді және уақытты 
құрметтеуді талап етеді. 

 Салондағы хабарландыру: Құрметті клиенттер! 15 минут және одан 
да көп кешіксеңіз, ескертусіз салон әкімшілігі қызмет көрсетуден бас тарту 
құқығын өзіне қалдырады. 

Қызмет сапасына қанағаттанбаған кезде. 
Шебер жұмыс нәтижелерін үнемі талдап, қателіктер мен сәтті 

тәжірибелерді талдауы керек. 
 Тұрақты, бояу сияқты қызмет түрлерін орындау кезінде жанжалдың 

алдын алу үшін-шаштың күйіне сәйкес сауалнама жүргізу ұсынылады. 
 Егер тұрақты немесе бояу нәтижесіне әсер ететін қандай да бір 

себептер болса, процедураның басында клиенттен алдын-ала ескертілгені 
туралы қолхат алған дұрыс және нәтиже үшін шебер жауап бермейді. 

 Жазбаша келісім – шартсыз қызмет көрсету фактісі жанжалдың 
«кейінге қалдырылған» механизмін қамтиды. 
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 Салон ішінде шаштараз қызметтерінің сапасын бағалау бойынша 
комиссия құру, ол клиенттің мәселесін талқылағаннан кейін үкім шығарады. 

 «Тоналды шашты қайта жасаңыз. Клиент өз проблемасын шешуге 
көмектеспеген шашты немесе теріні емдеу курсы үшін ақшаны қайтаруды 
талап етеді, бұған дейін салон мамандары мәлімдегендей?» 

 Әкімші талаптың мәнін жазбаша негіздеуді сұрасын. Шағымдарды 
жазбаша түрде ойнату клиентті сендіреді. Қағазға жазылған ойлар 
жарылғыштығын жоғалтады. Байланыс үшін клиенттің телефонын алыңыз 
және 5 күннен кейін хабарласуға уәде беріңіз. Жанжалдың ауырлығы 4 
күннен кейін төмендейді. Басшылықтан кешірім сұралады және клиент 
тынышталады. 

 Жанжалды жағдайды шешу кезінде клиент үшін ақшалай өтемақы 
емес, оған және оның проблемасына түсіністікпен және тиісті құрметпен 
қарау маңызды. 

Сұлулық салонының қызметкері (әкімші немесе маман) рәсімге 
қате жіберген кезде. Себептері. 

 Әкімшінің тәжірибесі жоқ, ол екі Клиентті бір сағат ішінде күрделі 
бояуға қатарынан жаза алады, ол кезде телефон қоңырауын қабылдайды және 
сұлулық салонының кез-келген қызметкері рәсімге жазады. Мұндай 
жағдайлардың алдын алу қызметкерлерді технологиялық процестерді білуге 
аттестаттаған және бөгде адамдарға телефон қоңырауларын қабылдауға 
тыйым салған жағдайда ғана мүмкін болады. 

 Қызметкер басқа салонға баратын жағдай әрқашан жағымсыз. Егер 
клиентпен диалог достық қарым-қатынаста болса, мен клиентке олардың 
сүйікті стилисті жұмыс істейтін салон телефонын беремін. Сонымен қатар, 
клиентке салонда қалдыру үшін тиімді бағдарламалар ұсынылады. 
Қызметкер кетіп бара жатқанда, салон өзінің барлық клиенттеріне қоңырау 
шалуды, шебердің кетуі туралы ескертуді және оның клиентін ұстауға 
тырысады: «сіз келесі жұмада мастер Әнуарға жазыласыз. Мен сізге Әнуар 
бізден басқа салонға кетіп бара жатқанын айтуға шақырамын, сондықтан мен 
сізді жаңа шеберге жазып алғым келеді. Біз, Наташа, сізді біздің 
клиенттеріміздің қатарында көргіміз келеді, сондықтан біз бірінші шаш 
үлгісін жарты бағамен ұсынамыз. Леонид сіздің шашыңызды Әнуарға 
жазылған уақытта қиып бере алады.  СІз қарсы емессіз бе?» 

 Қанағаттанбаған клиент 60 танысына өз проблемалары туралы айтып 
береді. Статистикаға сәйкес-10 бейтаныс клиенттің 9-ы үнсіз кетеді, тек 10-ы 
өз талаптары туралы дауыстап айтады. Бұл сіздің бизнесіңіздің жағдайын 
түзету мүмкіндігі. 

 Егер сіз өзіңіздің бизнесіңізді қолдағыңыз келсе, клиенттің 
сұрағанын беріңіз. Егер сіз сәл аз жұмыс жасасаңыз, онда сіз ештеңе істей 
алмайсыз, өйткені сіз оларды жоғалтасыз. 
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1.6.2. Жұмыс аймағындағы қақтығыстардың алдын алу және 
болжау 

 
Жанжалға әкелуі мүмкін мінез-құлқымыздың ерекшеліктері? Осыған 

байланысты салон клиенттерінің жоғалуына байланысты. 
1.Сөйлесуді бұйрық түрінде жүргізу тәсілі, әңгімелесушіні үйретуге 

деген ұмтылыс 
2.Жеке тұлғаға көшу, атап айтқанда, сіз сөйлесіп отырған адамның 

жеке басын кемсіту 
3.Әңгімелесушіңізден жоғары болған кезде әңгімелесуші мен өзіңіз 

арасындағы айырмашылықты әдейі баса көрсетіңіз 
4.Кішентай кінә тауып тиісу 
5.Әңгімелесушінің өзі, оның әрекеттері, сөздері, тілектері және т. б. 

теріс бағалау. 
6.Әңгімелесушінің абсолютті түсінбеуі, оны түсінгісі келмеуі 
7.Ортақ іске қосқан үлесін асыра сілтеу және сұхбаттасушының үлесін 

азайту 
8.Белгілі бір мәселені шешу үшін уақыт тапшылығын жасанды жасау 
9.Әңгімелесушімен эмоционалды байланыстың жоғалуы немесе 

мұндай байланыстың болмауы 
10.Сөйлесу жылдамдығын күрт жеделдету 
11.Тыңдай алмау, сіз сөйлесіп жатқан адамның жиі үзілуі 
12.Жанасу, физикалық байланыс орнату 
13.Әңгімелесушінің көзіне түспеу 
Ретінде пайдаланатындай адам қатысты сіздің көзқарасын? 
Адамды бір нəрсеге сендіру онымен дауласуды білдірмейді. 

Түсінбеушіліктерді дау-дамаймен шешуге болмайды, оларды тек әдептілік, 
татуласуға деген ұмтылыс және басқа біреудің көзқарасын түсінуге деген 
шынайы ықылас арқылы жоюға болады. 

Басқа адамдардың пікірін құрметтеңіз, ешқашан адамға оның дұрыс 
емес екенін, әсіресе бейтаныс адамдармен сөйлеспеңіз, өйткені бұл жағдайда 
Сізбен келісу қиын болады. 

Ешқашан «Мен сізге дəлелдеуге дайынмын» деген сөзден бастамаңыз. 
Бұл сіз «Мен сенен ақылдымын» деп айтқаныңызбен тең. Бұл қиындықтың 
бір түрі. Мұндай емдеу сұхбаттасушыны сендіре бастағанға дейін сізге қарсы 
қояды. 

Егер адам қандай-да бір ойды білдірсе және сіз оны дұрыс емес деп 
санасаңыз немесе оның қателігіне сенімді болсаңыз, сұхбаттасушыңызға 
келесі сөздермен жүгінген дұрыс: «мен қателесуім мүмкін. Фактілерді 
анықтайық». Егер сіз қателесуіңіз мүмкін екенін мойындасаңыз, сіз ешқашан 
қиын жағдайға тап болмайсыз. Бұл кез-келген дауды тоқтатады және сіздің 
сұхбаттасушыңызды сіз сияқты әділ және ашық болуға мәжбүр етеді, оны 
қателесуі мүмкін екенін мойындауға мәжбүр етеді. 

Егер сіз қателессеңіз, оны тез жəне батыл түрде мойындаңыз. Өз 
қателіктеріңізді немесе кемшіліктеріңізді басқа адамның айыптауын 
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тыңдаудан гөрі мойындау әлдеқайда оңай. Егер сіз біреу сіз туралы теріс 
жауап бергісі келеді деп ойласаңыз, оны ертерек айтыңыз. Сіз оны 
қарусыздандырасыз. Кейбір жағдайларда өзін қорғауға тырысқаннан гөрі 
қателескен жақсы. Қатені мойындау, әдетте, оны жасаған адамға жеңілдік 
тудырады. 

Егер сіз адамға  көзқарасыңыздың  дұрыстығына сендіргіңіз келсе , 
әңгімені  жақсы тонда бастаңыз. Сіздің ойларыңыз әртүрлі болатын 
сұрақтардан бастамаңыз.Әңгімені ортақ тақырыптан бастаңыз. 

Әңгімелесушіден әңгімелесудің басында оң жауап алуға тырысыңыз. 
Егер адам "жоқ" десе, оның мақтанышы оның соңына дейін дәйекті болуын 
талап етеді. 

Басқа адамға көбірек сөйлеу құқығын беріңіз және өзіңіз көп сөзді 
болмауға тырысыңыз. Шындық мынада, тіпті біздің достарымыз өздерінің 
жетістіктері туралы көбірек сөйлескенді жөн көреді, өйткені біз оны мақтан 
тұтамыз. Адамдардың көпшілігі адамның өз көзқарасын түсінуіне қол 
жеткізуге тырысып, өздері көп айтады — бұл айқын қателік. Басқаларға 
сөйлеуге мүмкіндік беріңіз, сондықтан әңгімелесушілерге сұрақтар қоюды 
жақсы үйреніңіз. 

Адамға сіз берген идея сізге емес, оған тиесілі екенін сезінуге 
мүмкіндік беріңіз. 

Егер сіз адамдарды бір нәрсеге сендіргіңіз келсе, заттарға олардың 
көзімен қарауға тырысыңыз. Әр адамның осылай әрекет етуіне себеп бар, 
басқаша емес. Осы жасырын себепті табыңыз, сонда сізде "кілт" болады, сіз 
оның әрекеттерін және тіпті жеке қасиеттерін түсінесіз. Өзіңізді оның орнына 
қоюға тырысыңыз. Сіз көп уақытты үнемдейсіз және жүйкеңізді сақтайсыз. 

Басқа адамның идеялары мен тілектеріне жанашырлықпен қараңыз. 
Эмпатия-бұл әркімнің құмарлықпен қалауы. Айналаңыздағы адамдардың 
көпшілігі жанашырлықты қажет етеді. 

Біреудің пікірін немесе көзқарасын өзгерту үшін асыл мотивтерге 
жүгініңіз. Адам, әдетте, өз іс-әрекеттерінде екі мотивті басшылыққа алады: 
біреуі асыл, екіншісі шынайы. Адамның өзі шынайы себеп туралы ойлайды. 

Нақтылықты дәлелдеу үшін көрнекілік принципін қолданыңыз. Кейде 
шындықты тек сөзбен айту жеткіліксіз. Егемен көрсетілуге тиіс қызықты 
өтті, көрнекі. 

Жанжалдың қалай дамитыны оның қаншалықты тиімді 
басқарылатынына тікелей байланысты. Жоғарыда келтірілген тәжірибелік 
ұсыныстарды қолдана отырып, сіз сұлулық салонының командасында 
беделді, сенімділік пен психологиялық тұрақтылықты сақтай отырып, кез-
келген дауды шеше аласыз! 

 
1.6.3. Тәжірибелік жұмыстар 
 
№ 1 тəжірибелік жұмыс 
Жұмыс тақырыбы: Сұлулық салонында жаңа қызмет түрлерін енгізу-

шешім қабылдау әдісін таңдау. 
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Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: қызметтердің жаңа түрлерін енгізу 
бойынша басқарушылық шешімді тиімді қабылдау. 

Жұмысқа арналған материалдар: жаңа қызмет түрлерінің 
технологиялық карталары, брендтік өнімдердің бағалары. 

Дауыс беру әдісі. Жаңа өнімді енгізу бағдарламасы. Бүгінгі таңда ең 
маңызды қызметті таңдаңыз. Топтық пікірталас. 

Жаңа өнімді енгізу-қосымша табыс, пайда көзі. Жаңа клиенттерді 
тарту. Мақсатты аудиторияның қажеттіліктері. 

Сауалнамаларды немесе сауалнамаларды әзірлеу. Сұрақтарға жауап 
беру-бұл нақты пайда. Сұрақтарды қалыптастыру. 

Жаңалық мекеме тұжырымдамасына сәйкес таңдалады. Салонның жаңа 
өнімдері болуы керек: өзекті, түсінікті және үміттерді ақтайды. Құнды 
қалыптастыру. 

 
 
№ 2 тəжірибелік жұмыс 
Жұмыс тақырыбы: Сұлулық салонына жұмысқа қабылдау кезінде 

сұхбаттағы Диалог. 
Жұмыс мақсаты: сұлулық салонына жұмысқа орналасу кезінде 

сұхбатқа Тәжірибелік дайындық. Өзіңізді сенімді сезініңіз. Таңдауға құқылы. 
Жұмысқа арналған материал: қағаз, қалам, кәсіби тесттер. 
Оқытушымен бірге салон басшысы мен маманға үміткер арасындағы 

әңгімелесу жағдайын модельдейміз. 
Әңгімелесу диалог форматында. Топтық пікірталас. Диалог барысында 

барлық білім алушылар жазуы қажет жаңа сұрақтар туындайды. 
Сұлулық салонына суретші - модельер лауазымына үміткерге сұрақтар. 
-Айтыңызшы, Сіздің жұмыс тәжірибесі, дағдылары, біліміне және 

іскерлігіне. 
- Сіз қандай қызмет түрлерін орындағыңыз келеді? 
- Сіз қайда оқығаныңыз туралы айтып беріңізші? 
-Білім, жетістіктер, жетістіктер, кәсіби тәжірибе. 
- Сіз өзіңіздің кәсіби біліктілігіңізді қаншалықты жиі көтересіз? 
- Растайтын құжаттар бар ма? 
- Өзіңіздің мықты жақтарыңызды атаңыз. Әлсіз жақтарыңызды атаңыз. 
- Неліктен сіз дәл осы жұмысты таңдадыңыз? 
- Алдыңғы орында сіздің міндеттеріңіз қандай болды? 
- Сіздің соңғы жылдардағы ерекше жетістіктеріңіз? 
- Сіздің жұмысыңызда қандай қиындықтар, проблемалар болды және 

оларды қалай шештіңіз? 
- Бұл жұмыс үшін Сізде қандай да бір идея бар ма? 
- Клиент жұмыс сапасына қанағаттанбаған жағдайда әрекеттер 

алгоритмін сипаттаңыз. 
- Жұмыста ең маңыздысы не деп ойлайсыз? 
- Кәсіби болашағыңызды қалай елестетесіз? 
- Әріптестеріңізбен қарым-қатынасыңыз қалай? 
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- Сізді осы бос жұмыс орнына құнды қызметкер ететін үш негізгі 
іскерлік қасиеттеріңізді атаңыз. 

- Клиенттерге қызмет көрсету – бұл экономикалық құндылық 
екендігімен келісесіз бе? 

-Сіз оқуды ұнатасыз ба? 
-Сіз ұқыпты қызметкерсіз бе? 
- Сіз тәртіпті қызметкерсіз бе? 
-Сіз ең жақсы маман болғыңыз келе ме және ол үшін не қажет? 
 
 
№ 3 тəжірибелік жұмыс 
Жұмыс тақырыбы: Сұлулық салонының стандарттары 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: сұлулық салонында ерекше қызмет 

жасау. Басқару шешімдерінің стандарты. Тәжірибеде қолдану. 
Жұмысқа арналған материалдар: үлестірме материал, арнайы әдебиет 
Сұлулық салоны клиентінің кездесу жағдайын модельдейміз. Барлық 

оқып-үйренушілері өзін қызметкерінің рөлі алады, ол қарсы алады клиент. 
Ерекше қызмет көрсетудің жаңа стандарттарын әзірлеу. Клиенттермен 
диалогтар құру. 

Топтық пікірталас. Біз студенттерге "клиенттің кездесу 
стандартын"таратамыз. Мысал ретінде. "Сұлулық салонының клиентімен 
кездесу. Стандарт". 

- Қайырлы күн, сұлулық салонына қош келдіңіздер! 
- Менің атым________, мен сұлулық салонының «әкімшісімін» 
- Сіздің атыңызды білуге рұқсат етесіз бе? Өте жақсы! 
- Сіз біздің салонға алғаш рет келуіңіз бе?Тамаша! 
- Мен сізді салонмен, шеберлермен таныстыруға және біз көрсететін 

қызметтермен таныстыруға рұқсат етіңіз. 
- Сыртқы киімді шешуге көмектесуге рұқсат етесіз бе? 
- Өтінемін, өтіңіз! 
- Біз шаштаразда, маникюр залында және косметологияда қызметтердің 

толық спектрін ұсынамыз. 
- Салонда үлкен жұмыс тәжірибесі бар стилисттер, халықаралық 

дипломдардың иегерлері жұмыс істейді. 
- Шеберлердің кәсібилігі мен керемет косметиканың арқасында сіз 

әрқашан процедурадан қажетті нәтижеге қол жеткізесіз. 
- Сізге ыңғайлы болу үшін Мен сізді қазір жазуға қуаныштымын! 
- Сізге хош иісті кофе немесе дәмді шай ішуге рұқсат етіңіз бе?! 
- Клиенттің аты. Сіз біздің салон туралы қалай білдіңіз? 
-Біздің салонымызды таңдағаныңыз біз үшін өте қуанышты. 
- Сізге қызметке қай уақытта келу ыңғайлы болады? 
-Сізге ыңғайлы болса, мен қоңырау шалып және осы туралы Сіздің 

сапары? 
-Сіз өзіңізге ыңғайлы кез келген уақытта кеңес алуға және Қызметке 

жазылуға қоңырау шала аласыз. 
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- Егер сізде бір нәрсе өзгерсе, бізге хабарлаңыз. 
- Клиенттің аты. Рахмет сапар! 
- Барлығы жақсы! Жақын арада кездскенше! 
 
 
№4 тəжірибелік жұмыс 
Жұмыс тақырыбы: сұлулық салонында мақтау айту өнері. 
Тәжірибелік жұмыстың мақсаты: клиенттерге сервистік қызмет 

көрсетудің негізгі ережелерін білу. 
Жұмысқа арналған материалдар: үлестірмелі материалдар, арнайы 

әдебиеттер. 
Біз іскери этикет аясында клиенттерге жағымды сөйлей аламыз ба? 
Басылған тесттерді таратыңыз. Студенттерден тест сұрақтарына жауап 

беруін сұраңыз. Топтық пікірталас. Содан кейін сұрақтар мен жауаптарға 
қорытынды талдау жасаңыз. Топпен бірге осы мәселелердің дұрыс шешімін 
табу өте маңызды: сіз тек бір нұсқаны таңдай аласыз! 

"Жиынтықтардан" осы клиентке ең көп комплиментті айтуға мәжбүр 
ететін біреуін таңдаңыз: 

 Клиентпен кездесудің өзі – Клиентті тұрақты ету үміті – клиент 
ренжіген көрінеді 

 Сіздің жақсы көңіл-күйіңіз - алынған пайда-кеңестерге үміт 
 Бұл клиентті тұрақты ету үміті-оның сыртқы келбеті-сіз оған өзіне 

деген сенімділікті қосқыңыз келеді 
 Сіздің жеке жанашырлығыңыз-пайда – жұмыс күні енді басталды, 

сіз әлі шаршамайсыз 
Сіз əрдайым клиентке айтқан мақтау сөздер арқылы неге қол жеткізе 

аласыз? 
 Ол сізге тағы да келеді 
 Ол өзіне сенімді болады 
 Ол сізге рахмет (ауызша) 
 Ол кеңестерді түсінеді 
Сіздің ойыңызша, шебер клиентке айтқан комплименттің əсерін не 

бұзады? 
 Онда шебердің пікірі клиенттің пікірінен гөрі маңызды екендігі 

көрсетілген 
 Кеңестер 
 Бұл клиентке қызмет көрсету жағымды 
 Бұл клиент салонда алынған қызметтің өзінің жақсы сыртқы 

түрімен қарыз екенін көрсетеді 
 
Клиент сіз "қаншалықты жақсы болғанын" қаласаңыз да, сіздің 

тарапыңыздан достық қарым-қатынас стилін үзіп, сізді қаншалықты жиі 
«орныңызға» қояды? 

 Бұл ешқашан болған емес 
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 Екі рет, сіз өте ұялдыңыз 
 Болады 
 Жиі болады 
Сіз комплименттерді "жаттықтырасыз", мысалы, сөйлеу үнімен 

жұмыс жасайсыз ба? 
 Жиі 
 Ешқашан 
 Тағы не жетіспеді! 
 Болды 
Сізге мақтау айтудың ең оңай жолы қандай? 
 Клиенттің тұлғасы мен фигурасы туралы 
 Әшекейлер, аң терісі немесе клиенттің машинасы туралы 
 Клиенттің сыртқы келбеті мен дәмі туралы 
 Клиенттің киімі немесе аксессуарлары, оның дәмі туралы 
Сұлулық салонында қандай мақтау сөздер қабылданбайды? 
 Екіұштылық флирт сөздер мен өрнектер 
 Клиенттің материалдық жағдайына қатысты мақтау сөздер 
 Клиенттің сыртқы келбетіндегі кемшіліктерді сәтті түзетуге 

байланысты 
 Толығымен шебер жұмысының нәтижелеріне арналған 
Сіз келесі тақырыптар бойынша ешқашан мақтау айтпайсыз: 
 Клиенттің материалдық жағдайы 
 Клиенттің адамдармен тіл табыса білуі 
 Қарама-қарсы жыныстағы клиенттің мүмкін болатын жетістігі 
 Клиенттің белгілі бір мәселелер бойынша дұрыс және нақты 

пікірлері. 
Сіз мақтауға иронияны енгізесіз бе? 
 Тек жақын адамдарға қатысты және ешқашан клиенттерге немесе 

басшылыққа қатысты 
 Тек ең жақын адамдарға қатысты және ешқашан клиенттерге 

қатысты емес 
 Кейде адамдар мұны өздері сұрайды 
 Егер "объект" оны түсінбесе немесе әзіл сезімі болса және 

ренжімесе 
Клиент сіздің сөздеріңізден "гүлденген" кезде не сезінесіз? 
 Ештеңе 
 Сіз де қанағаттанасыз 
 Бұл клиент тағы қандай қызмет/тауар сатып ала алады 
 Бұл клиент тұрақты бола алады 
Сұлулық салонында ең тиімді (сұранысқа ие) қандай комплименттер 

бар? 
 Клиенттің сыртқы келбетіне қатысты кез келген нәрсе 
 Кез-келген 
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 Кәсіби маманның пікірі ретінде айтылған, ол клиентке жағымды 
естіледі 

 Клиенттің тартымдылығына деген сенімін арттыратын кез келген 
нәрсе. 

 Әріптесіңізге шын жүректен комплимент айтыңыз. 
Сіз жиі қолданатын кем дегенде 20 мақтау сөздерді тізімдеңіз. 
 
№ 5 тəжірибелік жұмыс 
Жұмыс тақырыбы: Сұлулық салонының қызметкерлері этикет 

ережелерімен қаншалықты таныс. 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: сервистік қызмет көрсету-

Экономикалық құндылық. Тәжірибеде қолдану. 
Жұмысқа арналған материалдар: үлестірмелі материалдар, арнайы 

әдебиеттер. кәсіби тесттер. 
Қызметкерлердің кәсіби дағдыларын бағалау. Сұлулық салонының 

клиенттерімен мінез-құлық алгоритмін біле отырып, жанжалды жағдайларды 
қалай болдырмауға болады. Қызметкерлердің этикет ережелерін білуі неге 
ерекше қызметтің негізі екенін біліңіз. Басылған тесттерді таратыңыз. 
Студенттерден тест сұрақтарына жауап беруін сұраңыз. 

Топтық пікірталас. Содан кейін сұрақтар мен жауаптарға қорытынды 
талдау жасаңыз. Топпен бірге осы мәселелердің дұрыс шешімін табыңыз 

Өкінішке орай, кейде бізді сапалы қызмет көрсетілмеген клиенттердің 
орналасуынан айырады, ал салон қызметкерлерінің қарапайым сыпайылық 
нормаларын білмеуі. 

Біз ұмытпауымыз керек: рәсімге төленген ақшаға жауап ретінде Клиент 
құрмет, Ризашылық және тағы да, өте қажет, әдемі қызмет күтуге құқылы. 

Содан кейін сұрақтар мен жауаптарға қорытынды талдау жасаңыз. 
Топпен бірге осы мәселелердің дұрыс шешімін табыңыз. 

 
 
Тест 
Клиентті сен деп атауға болады? 
 Ешқандай жағдайда болмайды. 
Сіз клиентпен амандасасыз. 
 Әрқашан бірінші. 
Клиент қызметке кешігіп келуге құқылы. 
 15 минутқа 
Клиент салонға үлкен сөмкелермен, сауда-саттықпен келді. Сіздің 

реакциясы. 
 Сіз оған заттарды қайда қоюға болатындығын айтып, оларды 

ыңғайлы ұйымдастыруға көмектесесіз. 
Клиент кофе төкті. 
 Сіз: жымиып, бұл ұсақ-түйек деп айтасыз және оны өзіңіз сүртесіз. 
Клиент қызметке досымен келді жəне онымен қатты сөйлеседі. Бұл 
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сізге кедергі келтіреді, 
 Сіз: алаңдауға және жұмысқа назар аударуға тырысасыз 
Клиент көрсетілген қызметке наразы. Ол бастықты шақыруды 

сұрайды. 
 Сіз: сыпайы түрде мәселені тағы бір рет түсіндіруді сұраңыз және сіз 

оны шешуге қуанышты екеніңізді бірден байқайсыз, бірақ сіз басшыны 
шақырасыз. 

Сіз клиентпен былайша қоштасасыз:  
 "Бізді таңдағаныңызға рахмет. Келесі кездескенше". 
Клиент сізбен бейресми қарым-қатынас үшін танысқысы келеді. Сіз 

оны қаламайсыз, бірақ оны ренжіткіңіз келмейді 
 Сіз: ешқашан қоңырау шалмас үшін оның телефонын алыңыз. 
Клиент сізге үйде қызмет көрсетуді ұсынады. Сіз сылтаумен бас 

тартасыз 
 Сіз бұл қызметті салоннан тыс жерде сапалы түрде көрсете 

алмайтыныңызға сенімдісіз. 
Сіз клиентті қалай атайсыз 
 Ол өзін қалай атаса, солай 
Сіз қызметке кешігіп қалуыңыз мүмкін. 
 Клиентті сәл ертереу шақыруға тырысасыз 
Клиент сырғасын түсіріп алды. Сіздің реакцияңыз 
 Өз көмегіңізді ұсыныңыз және егер ол қабылданса, іздеуге белсенді 

қатысыңыз. 
Клиент көрсетілген қызметке наразы жəне шеберді қатты қорлайды. 
 Сіз: клиенттен өз шағымдарын тағы бір рет айтуды өте мұқият 

сұраңыз және мүмкін болса, оған көмектесуге уәде беріңіз 
Сіз Клиентті əкімші бағанында қарсы аласыз 
 Барлық жағдайларда. 
Қызмет көрсету кезінде клиент сіздің құралдарыңыз шынымен 

стерильді екендігіне күмəндана бастайды. 
 Сіз: клиентке (үш-бес минут) құралдарды қалай 

зарарсыздандырғаныңыз туралы сыпайы түрде айтыңыз. Бұл ретте тиісті 
жабдықты көрсеткен және оның жұмыс принциптерін баяндаған жөн. 

 
Егер студент барлық сұрақтарға дұрыс жауап берсе. Бұл қызметкерді 

бағалаңыз. Ол клиенттерге соншалықты мейірімді, сондықтан ол басқа 
әріптестеріне үлгі болуы керек. Сонымен қатар, оның сыпайылығы ресми 
шеңберден төмен емес және көптеген тітіркендіргіштікке айналмайды. Ол ең 
алдымен клиенттердің жүйкесі мен уақытын бағалайды. Ол – «қарым-
қатынас данышпаны». Мұндай адамдар іскерлік келіссөздерді (мысалы, 
жанжалды жағдайларды шешуге байланысты) және сатуды жақсы жүргізеді 
 

 
 



46    

Өзіндік бақылау сұрақтары: 
 
1.Жеке басқару шешімдерінің артықшылықтары? 
2.Топтық шешімдердің кемшіліктері? 
3.Авторитарлық әдіс. Кім шешім қабылдайды? 
4.Консультативтік шешім қабылдау әдісінің мақсаты? 
5.Дауыс беру әдісі. Бұл әдістің тиімділігі? 
6.Консенсус әдісі. Бұл әдістің өнімділігі? 
7.Бағдарламаланған басқару шешімдерінің сипаттамалары? 
8.Байланыс аймағы қызметкерінің қажетті қасиеттері? 
9.Аттестаттауды өткізу мақсаты? Оны кім өткізеді? 
10.Жанжалдың қолайсыз салдарын басқарудың негізгі әдістері. 
11.Жанжалды жою үшін қандай әдістерді қолданасыз? 
12.Ұжымдағы қақтығыстардың негізгі себептері? 
14.Қандай жағдайда салон клиентке ақшаны қайтарады? 
15.Салон мамандары клиентпен байланыс басында қызмет бағасын 

айтуы керек пе? 
16.Дау-жанжал дегеніміз не? 
17.Сындарлы жанжал ма? 
18.Жанжалдағы іс-әрекеттің әмбебап тәртібі. 
19.Жанжалдың қолайсыз салдарын азайтудың негізгі әдістері. 
20.Сұлулық салонының командасындағы жанжал жағдайларының 

негізгі себептері. 
21.Сіздің жұмысыңызда не маңызды деп ойлайсыз? 
22.Сіз әклиенттерге қызмет көрсету — бұл экономикалық құндылықә 

деген сөзбен келісесіз бе? 
23.Ұқыптылық – бұл салон бизнесі қызметкерінің табысының құрамдас 

бөлігі ме? 
24.Сіздің негізгі іскерлік қасиеттеріңіз сізді осы бос жұмыс орнына 

құнды қызметкер етеді. 
25.Кәсіби болашағыңызда өзіңізді қалай көресіз? 
26. Корпоративтік мәдениет ережелеріне қалай қарайсыз? 
27. Құзыреттілік-анықтама беріңіз. 
28.Шағымданған клиентпен жанжалды қалай шешуге болады? 
29.Егер біз қателік жасасақ, клиентпен қарым-қатынасты қалай 

сақтауға болады? 
30.Егер клиент біздің компаниямыздың жұмысындағы кемшіліктерді 

көрсетсе не істеу керек? 
31.Клиент қоңырау шалып, біздің қызметкерге шағымданған кезде өзін 

қалай ұстау керек? 
32.Егер клиент біздің қызметіміз нашар деп айқайласа, қалай әрекет ету 

керек? 
33.Ант берген клиентпен қалай сөйлесуге болады? 
34.Егер клиент мені ренжітсе, өзін қалай ұстау керек? 
35.Қалай келіп, өзіне көңілін аударуы кейін қақтығыс туындайды. 
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Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі: 
 
1.Логинов, В. Н. Управленческие решения. Модели и методы / В.Н. 

Логинов. - М.: Альфа-пресс, 2017. 
2.Смирнов, Э. А. Управленческие решения / Э.А. Смирнов. - М.: 

РИОР, 2016.Джанелл  Барлоу, Меллер Клаус, / Пер.с англ. - М.: ЗАО 
«Олимп-Бизнес» , 2006. 

3.Шейнов В. П.  Управление конфликтами. /Издательство   Питер , 
2014. 

 
Қысқаша қорытынды. 
 
Осы модульді оқу аяқталғаннан кейін оқушылар басқарушылық 

шешімдер қабылдау, кадрлық жоспарлауды жүзеге асыру, жанжалды 
жағдайлардың алдын алу, іскерлік мансапты басқару, қызметкердің іскерлік 
қасиеттерін бағалау әдістерін меңгеру, клиенттерге сервистік қызмет көрсету 
білімдері, кадрлық жоспарлауды жүзеге асыру үшін қажетті білімді, 
іскерліктер мен дағдыларды алады. Бұл модуль оқушыларға сұлулық 
салонында басқарушылық шешімдерді түсінуге және қабылдауға 
көмектеседі. 
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БӨЛІМ 2. ШАШТЫҢ ТАРИХИ ЖӘНЕ ӨЗЕКТІ ҮЛГІЛЕРІН 
ОРЫНДАУ 

 
 

Оқу мақсаттары: 
- Әрбір тарихи кезеңнің шаш үлгісінің ерекшеліктерін анықтау. 
- Әр тарихи кезең сұлулығының эстетикалық идеалы мен үйлесімді 

бейнесін жасау ерекшеліктерін түсіндіру. 
- Шаштар мен шаш қиюдың өзекті модельдерін орындау. 
- Шаштар мен шаш қиюдың пішіні мен сұлбасын анықтау. 
- Клиенттің жеке ерекшеліктерін, жас ерекшеліктерін және шаш үлгісін 

тағайындауды анықтау. 
- Қауіпсіздік ережелерін сақтау. 
- Композицияның негізгі заңдылықтарын және шаштың негізгі 

элементтерін түсіндіріңіз. 
 

     
 
 

 
   
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алдын ала қойылатын талаптар: 
Жұмыс басталар алдында осы модульмен оқытудың тиіс үйрену; 
Шаш қиюдың, қырқудың, макияждың технологиялық схемаларын 

орындау; 

ПМ 12. Шаш үлгілерінің тарихи және 
өзекті модельдерін орындау 

ПМ 13. Грим және  макияжды орындау 
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ПМ 14.Қызметтерді есепке алу және 
өзіндік құнын калькуляциялау 

ПМ 11. Іскерлік мансапты басқару 
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Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар; 
Шаштараз қызметтерінің негізгі түрлерін орындау; 
Кәсіби этика ережелерін сақтау. 
 
Қажетті оқу материалдары 
 Мамандандырылған әдебиет, шаш үлгісі, бас киім, киім, макияж, 

аксессуарлар, тарихи кезеңдердің суреттері, шаш қию, шаш үлгілері, шаш 
бояу, модельдеу және модельдеу жолдарының сызбалары. 

 
Кіріспе 
Ежелгі уақытта стильдер мен сән-салтанаттарда өткен процестер, 

әлдеқайда баяу болса да, бүгінгі түсініктегі сән өміріне ұқсас (жаңа жаңа 
үшін, өзгеріс өзгеріс үшін). «Ескіні есіңе алмай, жаңа жадыңа түспейді» 
демекші, олар сөзсіз қазіргі заман сәніне әсер етеді. Бүгінгі күнге дейін 
әйелдер римдік туника сияқты жейделер киеді, шашты қиыстырып жинауға 
ұқсас грек шаш үлгісін, ерекше салтанатты жағдайларда «тұтамдармен» және 
шиньондарды қолданумен шаш үлгілерін жасайды. «Каре» шаш үлгісі – бұл 
Ежелгі Мысыр париктерінің қатаң геометриялық пішіні, ал бүгінгі 
манекеншілердің белдерін көрсететін кеудетартпа жақында әлемдік 
подиумдарда пайда болды. Сән – адамның тіршілік етуінің кез-келген 
сферасының белгілі бір түрлеріндегі мерзімді өзгерістер - сөйлеу, шаш үлгісі, 
киім т.б. Өткір, жарқын көрінісіне қарамастан, мұндай өзгерістер ұзаққа 
созылмайды, өйткені олар жаңашылдықпен, адамның алуан түрлілікке деген 
құштарлығымен байланысты. Сәндердің өзгеруі өмірдің өз тынысына ұқсас 
ырғаққа бағынады. Сондықтан сән әртүрлі құбылыстардың белгілерін сақтап 
келеді. Шаш үлгісіне көркемдік ағымдар, жекелеген харизмалық 
дағдарыстар, сол кездегі саяси оқиғалар, ұрпақтар арасындағы қақтығыстар 
немесе өткенге деген сағыныш әсер етуі мүмкін.  

 
2.1. Тарихи дәуірлер және олардың ерекшеліктері. Тарихи дәуірдің 

бас киімдері мен киімдері. Әр түрлі тарихи дәуірлердегі макияж 
 
2.1.1. Ежелгі Мысыр. Ежелгі Грекия. Ежелгі Рим 
 
Ежелгі Мысыр дәуірі біздің заманымызға дейінгі ІІІ-IV ғасырлар 

аралығын қамтиды. Бұл жұмбақ, толық түсінілмеген өркениет көптеген 
мәдениеттерге, сондай-ақ өз кезегінде біздің күндеріміздегі өнер мен 
ғылымның негізі болған грек мәдениетіне де әсер етті. Ежелгі Мысыр 
өнерінің түрлері Еуропа суретшілеріне ампир, модерн және неоклассицизм 
стильдері біріккен кезде шабыт берді. Олардың заманауи еуропалық сәннің 
дамуына түбегейлі әсер ете алатындығы да жоққа шығарылмайды, өйткені 
оларда «болашақты еске түсіру» ұғымына сәйкес нәрсе бар. Ежелгі Мысыр 
Ніл алқабында пайда болған барлық құлдық мемлекеттердің ішіндегі ең 
қуаттысы болды. Мемлекет басында перғауын болды – аспан құдайының 
ұлдарына теңестірілген шексіз күші бар деспот, Ра (күн). Ежелгі Мысырдың 
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бүкіл халқы бірнеше тапқа бөлінді: құл иеленуші дворяндар мен діни 
қызметкерлер, қолөнершілер мен еркін шаруалар, құлдар. Мысырлықтардың 
өмірінде күн, ай, жер, сондай-ақ Ніл мен кейбір жануарларға - сиырларға, 
қолтырауындарға, жыландарға, мысықтарға табынуға негізделген дін 
маңызды орын алды. Жерлеу рәсімі Ежелгі Мысырда ерекше дамыды. 
Адамдар әр кісіге бірнеше жан берілген, олар қайтыс болғаннан кейін 
ақыретке көшеді деп сенген.  

Сұлулықтың эстетикалық идеалы 
Ежелгі Мысырда әйел сұлулығының эстетикалық идеалы сұңғақ бойлы, 

сымбатты, кішкентай кеудеге, жамбас пен ұзын, тік иыққа ие қараторы әйел 
болды (бүгінде біз бұл фигураны модельге тән деп айтар едік). 

Шаш үлгісінің негізгі түрлері 
Ақсүйектердің шаштары салтанаттылықпен, ал қалың бұқара 

қарапайымдылықпен және ұстамдылықпен ерекшеленді. Екеуін де тереңірек 
зерттей отырып, сызық пен сұлбалардың ұқсастығын байқауға болады: шаш 
үлгілері геометриялық фигураға – трапецияға ұқсайды. Шаштың негізгі 
атрибуты парик болғанымен, ол көп ерекшеленбеді, әсіресе ер адамдарда. 
Әйелдердің шаш үлгілері біртектілікті біртіндеп бұзды, сәндік сипат алды. 
Египеттің барлық еркін халқы парик киіп жүрді, оның пішіні, мөлшері мен 
материалдары иесінің әлеуметтік жағдайын көрсетті. Париктер 
жануарлардың жүнінен, жібек жіптерден, арқаннан, өсімдік талшықтарынан 
жасалып, қара түстерге боялған, өйткені қара қоңыр мен қара, әсіресе Жаңа 
патшалық кезінде сәнді болып саналған. Перғауын мен оның 
айналасындағылар париктің үлкен өлшемділерін, ал жауынгерлер, диқандар, 
қолөнершілер – кішкентай, дөңгелек пішінділерін киген. Көбінесе, күн 
сәулесінен сақтану үшін ақсүйектер бірнеше парикті бірінің үстіне бірін киіп, 
әуе қабатын тудырды. Шаштарын тығыз бірнеше тұтамдармен өріп, оларды 
тығыз қатарға орналастыра бастады немесе «ылғалды» деп аталатын суық 
шаш сәндеуді қолданып, шаштарын бұйралады: шаш тұтамдарын ағаш 
орамаларға орап, балшық жаққан; кепкеннен кейін балшық кесек-кесек 
болып түсіп, шаш тұтамдары әдемі жеңіл толқындармен немесе қалың 
шиыршықтармен бұйраланған.  Шаштың ұзындығы иыққа жететін болды. 
Маңдай кекіл бойлық және көлденең айрықтармен алмастырылды.  

Киімнің негізгі түрлері 
Ежелгі мәдениет кезеңіндегі киімнің басты белгісі – оның 

өзгермейтіндігі және біртектілігі, бірақ біз сонау алыс уақыттарда киімнің 
техникалық жетілуін, дәл есептелген өрнектерін, толық жетілген маталарын, 
көйлектерді өңдеудегі керемет талғампаздықты байқаймыз. Мысыр 
киімдерінің жалпы көрінісі мен барлық бөлшектері барынша егжей-тегжейлі 
ойластырылған, мұнда кездейсоқ ештеңе жоқ. Барлық костюм қарама-
қайшылықтарға негізделгенімен, бұл оның мәнерлілігін, үйлесімді, тұтас 
әсерін төмендетпейді. Мысыр ескерткіштеріндегі адам фигурасы әрдайым 
дәл геометриялық стильде бейнеленген, ал киім әрдайым онымен бірге 
стильденген.  
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Мысыр киімдері көптеген ғасырлар бойы өзгеріссіз, IV ғасырда олар II 
ғасырдағыдай болып қала берді. 

Ерлер киімі. Ежелгі және Орта патшалық кезеңіндегі ер адамдар 
қарапайым белді киген, кеуделеріне киім кимеген (алжапқыш қызметін 
атқарған дәл осы қарапайым байлауыштан жұмыс киімі пайда болды). Белге 
орайтын жабын жұмсақ бүктелген және гүлді белбеулермен безендірілген, ал 
оның алдыңғы жағы геометриялық нақышпен жайнатылып, төмен қарай 
кеңейеді.   

Әйелдер киімі. 
Әйелдер көйлегі де фукнционалды. Бұл көйлек жұқа матадан 

«өлшеумен тігілген». Ол тығыз қонымды қаптама сияқты. Бұл киімді 
каласирис деп атайды. Киім белдемше мен жилеттен тұрады. Белдемше 
балтырдың жартысына дейін жетеді және биік белбеуімен тұлғаны айрықша 
көрсетеді, балтырды тығыз қаптап, үлкен қадам жасатпайды, бұл  жүрістің 
қатаң белгіленгенін білдіреді. Жилет екі кең аспабаудан тұрады, қағида 
бойынша, олар иыққа ғана байланып, кеудені жалаңаш қалдырады. 

Ерлер мен әйелдер киімі түстің де, матаның да қарама-қайшылығына 
негізделген. Көбінесе көк және жасыл түсті болатын фаян моншақтарының 
рельефтік жолақтары әйелдер киіміндегі жұмсақ тегіс матада немесе 
жалаңаш денеде ерекше көрінеді. Каласиристі тек әйелдер киюі керек еді, 
бірақ кейін ер адамдар да кие бастады. Жаңа сыртқы киім – жұмсақ 
қатпарларға жиналған плащ жилет үстіне киіліп, кеудеде айқастырылады, 
нәтижесінде қысқа жеңдер пайда болады.  Осындай пішінді киімде үшбұрыш 
айқын көрінеді. 

Қызыл, көк, жасыл түстерге боялған зығыр мен жүн негізгі маталар 
болатын. Кейінірек олар барлық реңктің күлгін түстері, ақшыл, ашық жасыл, 
көгілдір және қара түстерді қоса бастады. Мысырлықтар киімдерін 
әшекейлермен безендіруді ұнататын. 

Бас киімдер 
Ең қарапайым бас киімдер былғарыдан және жібек жіптерден тоқылған 

баулар болды: өз шаштарына немесе париктерге шаш үлгісі сияқты киілетін 
маңдай байлауыштар, металл мен матадан жасалған құрсаулар таққан. 
Перғауындар салтанатты жағдайда бағалы металдардан арнайы бас киім 
киген. Сондай-ақ, пшент-сақинаға салынған бөтелке тәрізді тәж белгілі. 
Қызыл-ақ түсті осындай қос тәжді перғауындар Төменгі және Жоғарғы 
Мысыр бір орталықтандырылған мемлекетке біріктірілгеннен кейін кие 
бастады. Әдетте пшент жұқа, кенеп матаға немесе зығыр матаға, кішкентай 
телпекке, жаулықтарға немесе чепецтерге киілетін. Басқа салтанатты бас 
киім атеф болатын – қамыс тәжі, кезқұйрық пен әбжыланның бейнелерімен 
безендірілген қос тәж. Әр түрлі салтанатты бас киімдер алтыннан немесе 
күмістен жасалған диадема, тоқылған құрсау болатын. Барлық таптар 
бастарына тығыз киілетін клафт орамал таққан, құлақтарын ашық қалдырған, 
екі ұшы кеудеге, үшіншісі – арқаға түсіп тұратын, кейде үшінші ұшын лента 
не құрсаумен буған. Клафттың бір түрі жолақты орамал болатын. Бас киімдер 
құстардың, аңдардың бейнелерімен, иероглифтермен безендірілген, олар 
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сәндік сипатта болса керек. Гүлді ою-өрнек жиі қолданылды. Түрлі-түсті 
пастаға толтырылған жапырақшалар мен лотос жапырақтары жалпақ 
таспалармен, диадемалармен, ленталармен безендірілген. Перғауынның 
шексіз күші мен құдайдан шыққанының белгісі кішкентай жылан – урей, 
уреус бейнесі болды. Ол алтыннан, түрлі-түсті эмальдардан жасалып, 
парикте, бас киімде немесе перғауынның сақалында маңдай не самай бөлікте 
бекітілді. Тәжді кейде бір емес, екі жылан басымен бекіткен. Жауынгерлер 
дулыға, діни қызметкерлер жануарлардың ауыр маскалары орнатылған 
орамалдар, телпектер киген.  

Әйелдер, патша ханымды есептемегенде, бас киімдерді сирек киетін. 
Аксессуарлар, сәндік косметика 
Зергерлік бұйымдар — сақиналар, сырғалар, білезіктерді Ежелгі 

Мысырда халықтың барлық топтары таққан. Ең керемет әшекейлер жоғары 
бағаланған лазуриттен жасалды. Мысырлықтар көгілдір реңктерді жақсы 
көрген. Мысырлықтардың діни наным-сенімдерімен байланысты әртүрлі 
әшекейлер болды. Әртүрлі тұмарлар жындарды қуып, қауіптен сақтауы керек 
еді. Тұмарлар көзге, жүрекке, жыланның басына және скарабей қоғыздарына 
ұқсас болған. Бас киімдер алтын мен күмістен, платинамен кесілген 
құстардың, инеліктердің, бақалардың бейнелерімен безендірілген. Алынның 
көптігі мен салыстырмалы түрде оңай өндірілуі оны мысырлықтарға ежелгі 
заманнан бері танымал металдардың біріне айналдырды. Темір зергерлік 
бұйым ретінде қызмет етті және алтынға қарағанда едәуір қымбат болды. 
Одан шаш түйреуіштер, тарақтар (гребень) жасайтын. Тарақтардың көпшілігі 
өздігінен де, сондай-ақ піл сүйегінен жасалғандары да нағыз өнер 
туындылары болды; түрлі-түсті эмальдармен, асыл тастармен көмкеріліп, 
жануарлар мен құстардың бейнелерін салумен аяқталды. 

Ежелгі Мысырда косметика кеңінен қолданылды. Перғауын 
қабірлерінен көпіршіктер, құмыралар, табақтар, дәрехана қасықтары бар 
дәретхана қораптары табылды. Барлық әйелдер беттерін ағартқан, қызартқан, 
фосфор жинақтаушы бояулар қолданған. Косметикаға деген 
қызығушылықтың жоғары болғаны сонша – тіпті мүсіндік портреттер, мысық 
мумиялары мен қасиетті бұқалар да боялған. 

Әйелдер қастары мен кірпіктерін арнайы кохоль ұнтағымен қара түске 
бояған. Көз айналасындағы жасыл шеңберлер малахитпен боялды. Қабақты 
бояу үшін ұсақ үгітілген қорғасын қолданылды. Ханымдар шөптерден 
жасалған косметиканы қолданған; косметиканың көбі сәнді болып қана 
қойған жоқ, сонымен қатар емдік қасиеттерге ие болды. Мәселен, көз 
бояулары жәндіктерді үркіту үшін, ал малахит жасыл көз аурулары үшін дәрі 
ретінде қолданылған. Мысыр ханшайымы Клеопатра тіпті «Бет дәрі-
дәрмектері туралы» деген кітап жазды. Мысырлық әйелдер арнайы рецепт 
бойынша дайындалған бет пен денені теріні күтуге арналған құралдар туралы 
білді. Ханымдар өсімдік майларын лалагүл мен лотос шырынын қосып 
сүртуге пайдаланғанды ұнататын. Майлар теріні нәрлендіру үшін және 
күннің сәулелерінен қорғау үшін қолданылған. Оларға зәйтүн, кастор, 
күнбағыс, күнжіт және бадам майлары кірді. Қой мен өгіз майы, амбра 
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қосылды. Париктерге хош иісті мұнаралар бекітілді. 
Алғаш рет не пайда болды 
Алғаш рет «ылғалды» деп аталатын суық шаш сәндеу пайда болды: 

шаш тұтамдары ағаш шилерге оралып, балшықпен жағылды; кептіру кезінде 
балшық кесек-кесек түскен, ал шаш тұтамдары толқындармен немесе тік 
бұйралармен шиыршықталған. Парик, белдемше және орақ ұстара алғаш 
пайда болды. 

Ежелгі Грекия 
Ежелгі гректер жер мен ғарышты адамдар мен құдайлар мекені және 

оларды үйлесімділік деп атаған күрес пен махаббат бірлігі ретінде 
қабылдады; олар үшін адам өлетін болса да, құдайлар сияқты тамаша болған. 
Ежелгі дәуірге қызығушылық еуропалық мәдениетте қайта жандана бастаған 
сайын, ежелгі грек костюмінің немесе сән тарихындағы шын мәнінде ең 
классикалыққа айналған шаш үлгісінің кейбір ерекшеліктері сәнге айналды. 
Қазіргі еуропалық өркениеттің – ғылымның, әдебиеттің, философияның, 
пластикалық өнердің, театрдың негіздері сонау ежелгі заманда қаланды. Дәл 
осы жерде стиль пайда болды, ол кейінірек «классикалық» атауын алды және 
біздің дәуірімізге дейінгі V-VI ғасырларда өңделген сәулет, мүсін, әдебиет 
канондары Еуропаның ғасырлар бойғы мәдениетіне әсер етіп, кейінгі ұрпаққа 
үлгі болды. 

Сұлулықтың эстетикалық идеалы 
Ежелгі гректер сұлулық ұғымын адамгершілік қасиеттермен 

байланыстырды. Олар үшін ең бастысы рух пен тәннің үйлесімділігі болды. 
Жақсы ер адам ақылға қонымды күш, патриотизм, өнерге деген 
сүйіспеншілікті біріктіруі керек. Ол батылдық пен ерліктің бейнесі сияқты. 
Мүсіндерде құдайлар сол кездегі сұлулық идеяларын бейнелейтін тамаша 
адамдар ретінде бейнеленген. Барлық фигуралар биік, пропорциялары жақсы, 
бет әлпеті дұрыс: үлкен мәнерлі көгілдір көздер және тік мұрын, олардың 
сызығы кескін бойынша маңдай сызығымен бірдей болды. Әйел 
сұлулығының идеалы – жіңішке тұлға, биік бой, дұрыс бет әлпет, міндетті 
түрде көгілдір көз, алтын шаш және күңгірт тері. Бұйраланған аққұба шашты 
грек әйелі желкесінде төмен түйінмен бекітті (бұл шаш сәні кейінірек «грек» 
немесе «классикалық түйін» деп аталды). 

Шаш үлгісінің негізгі түрлері 
 Табиғаты бойынша гректер түзу, қалың қара шашты болған. Сонымен 

қатар, алтын шашты арулар әдеби-драмалық шығармаларда жиі сөз етілетін. 
Мүмкін, әйелдер сілтілі құраммен шаштың табиғи түсін өзгерткен болар. 
Шашты ақшылдау үшін ұсақ тартылған күріш пен ұн да қолданылған. Аса 
салтанатты жағдайда шаштаразға алтын ұнтақ себілген. Грек қоғамының 
дамуымен шаш үлгісі адамның әлеуметтік ұстанымын анықтай бастады. 

Ерте кезеңде ерлердің шаштары сызықтардың қарапайымдылығымен 
және әйелдерге ұқсас силуэтпен ерекшеленді. Олар спираль тәрізді 
бұйраларға оралған немесе әдемі аласа шоқтарға өрілген ұзын тұтамдар 
болды. Барлық уақытта, шаштарынан басқа, ер адамдар беттерін жиектеген 
үлкен сақал өсірген. Сақалдарды мұқият алдырып, қысқышпен бұйралап, 



54    

оларға әр түрлі пішіндер берді. Грекияда Александр Македонскийдің билігі 
кезінде философтар мен ғалымдарды есептемегенде, сақал өсірілмеді. 

Әйелдердің шаштары олардың пайда болғанынан бастап қарапайым 
болды. Қиыстырып жиналған шаш пен шоқ-шоқ шаштар әйелдердің барлық 
топтарында басым болды. Ерте кезеңдегі бастың артқы жағында тығыз 
жиналған шаш үлгілері кең таралды; олар маталармен жабылған, кейде 
шашқа капшық киілетін. Бұны «гетера шаш үлгісі» деп атады; уақыт өте келе 
ол күрделенді, қаңқаны қолдана отырып, бұйра шаштардан жасала бастады. 
Шоқ-шоқ шаштың конус тәрізді формасы болған. Бұл шашты «грек түйіні» 
деп атайды. Әйелдердің шаштарында, сондай-ақ ерлердің шаштарында 
маңдайдың табиғи сызығын жасыру міндетті деп саналды, сондықтан барлық 
бұйраланған шаштар бойлық айрықпен бөлініп, маңдайына «перделер» 
сияқты төмен таралған. Әйелдер, ерлер сияқты, «Аполлонның бантына» 
ұқсас шаш үлгісін жасады – мұндай шаш үлгісі еркектікінен көркемдігі мен 
орындалуымен мүлдем ерекшеленбейтін.  

Біздің заманымызға дейінгі I ғасырда және IV ғасырдың аяғында парик 
кию кең тарады. Париктерге деген үлкен қажеттілік билеушілерді кішкентай 
Лесбос аралында оларды жасау үшін арнайы шеберханалар құруға мәжбүр 
етті. Шаштараз өнерінің ежелгі шеберлерінің ұқыпты және мұқият 
орындалған өнімдері Ежелгі Грекияның ғана емес, көптеген басқа елдердің 
де базарларында тез сатылатын затқа айналды. Бай адамдар әр түрлі 
жағдайларға арналған бірнеше париктерді иеленуі керек еді. 

Киімнің негізгі түрлері 
Эллиндік сұлулық идеясы костюмде толығымен көрініс тапты. Оның 

үйлесімділігі симметриямен және адам денесінің табиғи сызықтарына 
бағынумен анықталды. Ғасырлар бойы грек костюмі архаикалық кезеңдегі 
қарапайым киімдерден эллинизмнің күрделі талғампаз киімдеріне дейін 
өзгерді. Бірақ ұстанымдар өзгеріссіз қалды: киім кесілген немесе тігілген 
жоқ. Тіктөртбұрыш енді мата денеге түйреуіштермен немесе белдіктермен 
бекітіліп, шебер бүрмеленген. Негізінен әйелдер мен ерлердің киімдері өте 
ұқсас болды және тігілмеген төменгі көйлек – хитоннан тұрды (ол иыққа 
ілгектермен немесе баулармен бекітіліп, міндетті түрде белбеулі болатын), 
сондай-ақ иық, кеуде айналасына оралған жадағай немесе гематинді 
желбегейден тұрды. Ер адамдар кейде тек гематийді киінетін. Бұл Спарта 
азаматтары мен философтар үшін сәнді болды.  

Әйелдер костюмі жабықтау болды. Егер еркек хитон, әдетте, тізеге 
дейін жеткен болса, әйел хитоны – аяққа дейін. Сонымен қатар, әйелдерде 
хитонды өзгертуге мүмкіндіктер көбірек болды: белдікті белге де, кеуде 
астына да байлауға, оның үстінен салпыншақ – колпос киюге болатын, ал 
кеуде үстінде хитонның үстіңгі жиегін бүкіл ені бойынша бүктегенде 
дипломонды, тар немесе кең болғандықтан, ол жейдеге ұқсайтын. 

Ежелгі Грекияда аяқ киімді ересектер ғана киетін болған, балалар 
көбіне жалаңаяқ жүретін. Негізгі аяқ киім белдіктері бар азды-көпті ашық 
сандалдар болды. Әйелдер жұмсақ түрлі-түсті былғары сандалдарды, 
қарапайым адамдар – қарабайыр постол туфлиін киетін. Кез-келген аяқ 



55   

киімді тек көшеде киетін, ал үйге кірген кезде оны бірден шешіп тастайтын. 
Аңшылар мен саяхатшылар бауы бар қысқа етікті немесе биік тұтас 
қонышты, бірақ ашық саусақты етіктерге артықшылық берді. 

Бас киімдер 
Бас киімдер шаш үлгілері сияқты қарапайым және әйелдер мен ерлерге 

бірдей болды. Табиғи қалың шаштары бар еркін гректер бас киімдерін сирек 
киетін. Алайда, көп сағатты театрландырылған қойылымдарға, ұзақ 
сапарларға, қала сыртына серуендеуге барғанда гректер тебіскіден, киізден, 
әр түрлі былғарыдан тігілген телпектер, қалпақтар киді.     

Аксессуарлар және сәндік косметика 
Зергерлік бұйымдарды тағу шамасын сезінуді қажет етеді. Оларды күн 

сайын тағу әдетке айналмаған, сондықтан алтын мен күмістен жасалған 
зергерлік бұйымдарды ТЕК мерекелер мен театрландырылған қойылымдарға 
таққан. Зергерлік бұйымдарда – сақиналар, сырғалар, аграфтар, жүзіктер, 
шаш түйреуіштер, ілгектер, қапсырмаларда – өсімдік ою-өрнегі басым болды. 
Шеберлер гүл жапырақтарының, гүлдейтін бүршіктерінің нәзіктігін 
шеберлікпен жеткізді. Олар ұсақ құстарды, көбелектерді, цикадаларды, 
қоңыздарды кескіндеуді ұнататын. Грек қоғамында денені күтуге арналған 
арнайы моншалардың, салондардың пайда болуымен косметикаға 
қызығушылық күшейе бастады. Ерлер мен әйелдер әртүрлі косметикалық 
процедураларды жүзеге асыратын арнайы косметикалық құлдардың қызметін 
пайдаланды. Косметика арнайы құмыралар мен ыдыстарда сақталған. Олар 
бояуларға ерекше мән берді. Қас пен көзге арналған арнайы ұнтақтар болған. 
Олар табиғи сұлулықты ерекше көрсету үшін ғана қолданылып, өте нәзік 
болған. Грек әйелдері хош иісті заттарды қолдануды ұнататын, алайда олар 
кішкентай қулықтарға жүгінген: шаштарында жасмин сығындысы мен ешкі 
майының хош иісті эссенциямен толтырылған конус тәрізді кішкентай 
қалташалар жасыратын. 

Алғаш рет не пайда болды 
Жерорта теңізі жағалауында таралған грек мәдениеті кейінірек бүкіл 

еуропалық мәдениеттің негізіне айналды. Ежелгі Грецияның өнері, оның 
эпопеясы марксизм классиктерімен жоғары бағаланды. Өнер діни культпен 
және мифологиямен тығыз байланысты болғанымен, ол схемалық, дерексіз 
емес еді. Гректердің діни сенімдері мифологиямен ұштасты, ол туралы 
К.Маркс «Грек мифологиясы грек өнерінің арсеналы ғана емес, оның 
топырағы болды» деп жазды. Ежелгі гректер физикалық және моральдық 
қасиеттерге үлкен мән берген. Ежелгі Грекияда алғашқы шаштараздар пайда 
болды, олар қысқыштардың атымен каламистра деп атала бастады. 

Ежелгі Рим 
Аңыздарда біздің заманымыздың VI ғасырының басында, Тибр 

өзенінің сол жағалауында, латиндерге тиесілі жерлерде шағын Рим қаласы 
пайда болды деп айтылады. Бұл жерде бақташы қасқырдан қоректенген 
Ромул мен Рема егіздерін тапқандай болды. Бақташы балаларды тапқан 
жерден алыс емес жерде Ромул кейінірек Рим қаласының негізін қалады. 
Байырғы тұрғындар өздерін латынның pater-әке сөзінен шыққан  
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патрицийлер деп атады. Патрицийлерден айырмашылығы, жаңа тұрғындарды 
плебейлер деп атай бастады. Грек мәдениеті өмір салтына, халыққа және 
бүкіл рим мәдениетіне әсер етті. Бірақ гректерге тән оптимизм мен көңілділік 
римдіктердің мінезі мен рухына сәйкес келмеді. Ежелгі Римдегі киімнің, 
шаштың мінсіз үлгілері, адам баласының айбынды және табиғи сұлулық 
идеясы мәңгі еуропалық мәдениеттің мұраты болып қала берді. Римдік 
қайраткерлерге, императорларға және олардың әйелдеріне арналған костюм 
сол кездегі «стилистердің» ойларын қозғаған. Кезінде Наполеон ежелгі 
дәуірден ұлылықтың үлгісін іздеді. 

Сұлулықтың эстетикалық идеалы 
Ежелгі римдіктердің идеалы – асқақ, тәкаппар, қадір-қасиетке толы 

адамдар. Ер адамның идеалы – күшті, батыл жауынгер, билеуші, жаулап 
алушы, қуатты империяны құрушы. Ежелгі Рим әйелінің идеалы: асқақ 
келбеті бар, жауынгер мен азаматтың әйелі, анасы. Ежелгі Рим Грекиямен 
бірге антикалық мәдениеттің типіне кіреді, ол өмірдің әлеуметтік идеалына 
негізделген. Грек азаматтары сияқты римдіктер үшін де мемлекет әлемнің 
орталығы болды. Гректер сияқты, римдіктер де отан игілігін жеке адамнан 
жоғары қойып, заңдар мен әдет-ғұрыптарды қатаң сақтаған. 

Шаш үлгісінің негізгі түрлері 
Ерлердің шаш үлгілері шаш қиюдың барлық түрлерін қамтыды. Бірақ 

ең ерекшесі – бүкіл шашты қасқа немесе маңдайдың ортасына дейін жауып 
тұратын қалың кекілі бар шаш үлгісі. Шаштың бүкіл массасы сырғалыққа 
дейін кесіліп, оңай ширатылды. Римдіктер ежелгі гректердің сыртқы түріне 
еліктегеннен кейін ұзақ жылдар бойы өзіндік стилін құра алды; ежелгі 
гректер сияқты, тарану маңызды рәсімге айналды. Арнайы құлдар – 
тонсореспен кипасис шаш үлгісінің орындалуын және оның сақталуын 
қадағалады. Құлдар шаштарын ыстық бұйралаумен орындап, «дымқыл» суық 
сәндеумен айналысқан. Рим республикасы кезеңіндегі әйелдердің шаш 
үлгілері ұзын шаштардан жасалған. 

Киімнің негізгі түрлері  
Римдік байырғы киім тога болды – эллипс, сегмент немесе жартылай 

шеңбер түрінде жіңішке жүннің өте үлкен бөлігі (көбінесе түзу бойымен 
ұзындығы 6 м-ге, ал ең кең жеріндегі ені 2 м болатын). Тога салтанатты, 
ресми киім деп саналды, ауыр, маңғаз дене мүсінін және салмақты, асқақ 
қимылдарды қалыптастырды. Тога римдіктерді ерекшелендірді және 
Вергилийдің айтуы бойынша азаматтықтың белгісі ретінде қызмет етті. 
Қарапайым Рим азаматтарының тоғалары дәстүрлі түрде ақ түсті болды. 
Жоғары лауазымды шенеуніктер қызыл немесе күлгін жолақпен түзу қатпар 
бойымен тоқылған тога киген. Сондай-ақ ардақты әйелдер туника үстінен 
стола (stola) киетін – бұл грек хитоны сияқты жұқа зығырдан жасалған кең 
белдемше тәрізді киім. Еркін азаматшаларға палла (palla) ер адамның 
тогасына ұқсас жадағай киюге рұқсат етілді. Үлкен мерекелерде палланы 
басына киетін, кейде оны фибулалармен бекітсе, кейде белбеумен байлайтын. 
Іш киімді (қазіргі мағынада) Римде тек әйелдер киетін. Бұл строфиум 
(strophium) немесе мамилларе (mamellare) деп аталатын қазіргі заманғы 
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емшекқап тәрізді болды. Содан кейін, империя кезеңінде тогаларды 
күнделікті киюден бас тартылды. Грекия хламидасын еске түсіретін қысқа 
жадағайлар (паллиум (palluim), пенула (paenula), лацерна(lacerna) әлдеқайда 
ыңғайлы болды, оларды төменгі топтар алғаш болып киді. Кейін оларды 
ақсүйектер де қабылдады. 

Грекияда кедейлер де, байлар да үйде жалаңаяқ жүретін. Римде 
адамның белгілі бір әлеуметтік топқа жататындығын аяқ киім арқылы 
анықтаған. Қоғамның жоғарғы қабаттары солеа сандалдарымен бірге, калци 
деп аталатын былғары, биік етік киіп, оларды балтырында былғары 
белдіктермен байлап жүрді. Бұл аяқ киімнің де өзіндік таптық 
айырмашылықтары болды: ардақты азаматтар қызыл былғарыдан күміспен 
безендірілген калци кисе, қалғаны қара және безендірілмеген түрін киді. 
Ежелгі римдіктердің киімдері гректердің киімімен көп ұқсастыққа ие болды, 
бірақ империя кезеңінде айрықша белгілері де болды. 

Бас киімдер 
Ежелгі Грекияда сияқты Ежелгі Римде де бас киімдер өте сирек 

киілетін. Ерлер бастарын әскери жорықтарда немесе бірнеше сағаттық 
театрландырылған қойылымдарда ғана бастарына киген. Ақсүйектер 
формасы гректерден алынған телпектер мен қалпақтар киген. Олар киізден, 
сабаннан, былғарыдан, өсімдіктердің тоқылған талшықтарынан жасалған. 
Дінбасылар бастарын толығымен жабатын. Бас таңғыштар жапырақтардан, 
гүлдерден, бұтақтардан жасалған вежамен біріктірілді. Римдіктер гректерден 
мерекелер мен тойлар кезінде бастарын гүлдестелермен безендіру дәстүрін 
алған, бірақ оны барлық азаматтар киюге құқылы емес: жас жігіттер 
гүлдестелер кимейтін. Жеңімпаз-триумфаторлардың басына гүлдесте 
тағылды. Әдемі тоқылған вежалар бағаланды. Гүлдестедегі өсімдіктердің 
сыртқы түрі мен түсі үлкен маңызға ие болды. Емен, лавр, мирт 
жапырақтары азаматтықты, күш пен қуатты бейнелейді. Әйелдердің бас 
киімдері ленталар, төсек жапқыштар болды. Олар салтанатты жағдайда інжу-
маржаны, пластинкалар мен тастардан жасалған гүлөрнектермен көмкерілген 
қымбат металдардан жасалған шағын диадемалар киіп жүрді. Көшеге 
шыққанда шаштарына алтын мен күмістен жасалған жіңішке жіптерден 
тоқылған торлар, жұқа зығыр пакеттер және жеңіл жібек шарфтар тағылды. 
Олар грек тәрізді қалпақтар мен телпектерді, петасос қалпақтарды, көбінесе 
сабан, Анатолиядан шыққан қалпақтарды киген. Қыста олар кукулус деп 
аталатын римдік күмбезді бас киім тақты, ол ортағасырлық сәннен кейін 
сақталып қалды. 

Аксессуарлар, сәндік косметика. 
Рим республикасы кезінде зергерлік бұйымдарға ұстамдылықпен 

қаралды. Олар қажетті бекітпелерді, тоғаларды, түйреуіштерді қолданды. 
Республиканың қатал әдет-ғұрыптары шектен шығуға тыйым салған, 
сондықтан сырғалар мен сақиналарды өте сирек тағатын. Бұйымдар көбінесе 
таптық қатынастың белгісі болды. Лента үйдің иесі – матронаның белгісі 
болды; гетерлерге оны киюге тыйым салынды. Өрімдер мен шоқ-шоқ 
шаштардың безендірілуі жұқа торлар болды. Әйелдердің бас түйреуіштері, 
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тарақтары, қыстырғыштары нағыз өнер туындылары болды. Империя кезінде 
олар бір саусаққа бірнеше сақина тағуды бастады. Республика кезеңінде 
римдіктер сымбатты болуға тырысты. Олар термалды моншаларда бірнеше 
сағат бойы косметиканың құлдарының қызметін пайдаланды. Құлдардан 
басқа жұмыстарды римдіктерге қызмет еткен құлдары жоқ, еркін ақысыз 
қолөнершілер де орындайтын. 

Римдік әйелдер косметиканы шын қалағаннан қолданған. Империя 
кезінде сәнді әйелдер косметикаға көп ақша жұмсаған. Базарлардан кез-
келген косметикалық өнімді сатып алуға болатын, бірақ мысырлық майлар 
мен ұнтақтар ерекше бағаланды, оларға әртүрлі сиқырлы қасиеттер тіркелді. 
Әйелдер беттерін, қолдарын, мойындарын, кеудесін қатты ағартып, жоса мен 
шарап ашытқыларын қолданып, табиғилықты ойламай, беттерін қызартқан. 
Көздері мен қастарын күйемен бояған. Рим тұрғындары арасында шашты 
қызғылт сары түске бояуға арналған қоспалар, ұсақталған мүйізден тістерді 
тазартуға арналған ұнтақ, пемзадан, қорғасынды әктеуден, бадам майы мен 
сүттен лосьондар өте танымал болды. Зығыр майы мен жануарлар 
майларының әжімдерге қарсы құралдары болды. Әтірдің орнына олар хош 
иісті майларды қолданды, мысалы, апельсин қабығы мен зәйтүн майынан 
жасалған тешум жақпа. Косметиканы кез-келген адам қолдана алмады, 
куртизанкаларға қатаң тыйым салынды. Империя кезінде әйелдер ғана емес, 
ер адамдар да косметиканы қолданған. Римдік әсемпаздар маңдайы мен 
қолдарын бор ұнтағымен, жақтарын қанық етіп қызартқан, қастар мен 
көздерін бояп, париктерді себу үшін күлгін түсті ұнтақты қолданған. 

Алғаш пайда болған нәрселер. 
Шаш қиюға арналған орақ тәрізді ұстара. Суық сәндеу. 
 
2.1.2. Орта ғасыр. Еуропалық роман кезеңі. Еуропалық готикалық 

кезең 
 
Еуропалық орта ғасырлардағы шаштараз өнері екі негізгі стильге ие 

болды: роман және готикалық. 
Роман стилі 
Римдік ортағасырлық сән – бұл ежелгі дәстүрлердің, византиялық 

бөлшектердің және «варварлық жаңалықтардың» қоспасы, бірақ сонымен 
қатар бұл мүлдем жаңа нәрсе. Ежелгі заманнан бастап Византия арқылы 
романдық сән жадағай алды, өйткені ол денені қорғап қана қоймай, сонымен 
қатар адамның сыртқы ортадан бөлінуін қамтамасыз етеді. Бұл стиль орта 
ғасырдың барлық ауырлығын, көмескілігін, тақуалығын көрсетеді. Өнер ең 
қатал шіркеу догмаларының ұстамында болды. Ежелгі дәуірдің өмірді 
растайтын принципінің орнына дін жүктеген қатаңдық, кесектілік және 
бірсарындылық пайда болды. Эстетиканың жаңа принципі – жердегі 
игіліктер мен қуаныштардан бас тартқан адамдағы рухани принциптің 
артықшылығында. Жердегі қуаныштардан аулақ болу, оларды сопылық 
өмірден, азап шегуден артық көруді шіркеу талап етеді және бұл өнер мен 
әдебиет туындыларында ғана емес, күнделікті өмірде де көрінеді. 
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Сұлулықтың эстетикалық идеалы 
Роман стиліндегі әйел тек тұқым жалғастырушы болды және өзінің 

сыртқы түрін кірісті көрсетуге құқығы жоқ еді. Бетте әрқашан қайғы мен азап 
болуы керек. Рыцарь ер сұлулығының идеалына айналды – көкжал және 
ержүрек жауынгер. Оларды витраждарда бейнелеген, трубадурлар мақтап 
жырлаған, оларға арнап соборларға мүсіндер жасаған, олар туралы эпикалық 
шығармаларда айтылған. 

Шаш үлгісінің негізгі түрлері 
Патша-конунгтардың алдында шашты төбеге жинап, иығы мен 

арқасына жайған. Сақалды тұтамдарға бөліп, ленталармен және алтын 
жіптермен байлады. Шашқа құрметпен және қорқынышпен қаралды, адамда 
бар ең шынжыр заттай есептелді. Басқа адамдардың шаштарына қажетсіз қол 
тигізуге, ұрыс кезінде абайсызда оларды ұстап қалуға, қырқылған шашты 
лақтыруға тыйым салынған еді (олар жерге көмілуі керек). Кейбір қылмыстар 
үшін адамдар шаштарынан немесе олардың бір бөлігінен айырумен 
жазаланды, сиқыршылар мен опасыз әйелдерді күштеп қырып тастады. 
Сонымен қатар, шаш тұтамдары достары және сүйіктілеріне сыйға тартылды, 
монастырьге кіргенде Құдайға бағышталды. Әлемде шаштардан бойтұмар 
жасалып, күрделі тізбектер, сақиналар өрілген. Ер адамдар шаштарын қысқа 
етіп қиған, мұрт пен сақал өсірмеген. Оларды ең жоғарғы шіркеуліктер және 
ірі шенеуніктер ғана қалдырады. Әйелдердің шаштары бұйраланбаған, 
жайылған немесе бос өрілген болып қалатын, өрімдерге ленталар, былғары 
жиектеме тоқылып, қоңыраулар ілінетін. 

Киімнің негізгі түрлері 
Ерлердің киімдері әйелдердікінен өзгешеленбеді. Төменгі және үстіңгі 

туника тізеге дейін көтеріліп, биік етікке салынатын шалбардың көрінісін 
ашты. Ер адамдар ежелгі хламиданың мұрасын – жадағайды оң иыққа 
бекіткішпен ұстатып киетін. Әйелдер сәні бірнеше киімді бірінің үстіне бірін 
киюді ұсынады. Әдетте бұл жеңі тар жейде тәрізді көйлек, үстіне ұқсас 
пішімді, бірақ жеңі кең көйлек киілетін. Қоғамның жоғарғы қабаттарына 
жататын адамдардың киімдері қымбат маталардан тігілген. Шеттері сәндік 
жиекпен қиюланды. Табиғи түсті материяларға артықшылық берілді.      

Бас киімдер 
Роман стилінде басқа иыққа дейін жалбыраған кішкене жабылғы киген, 

оның үстінен көбінесе сақиналармен немесе диадемалармен бекітілген 
жадағай киген. Бұған қоғамның жоғары қабаттары ғана қол жеткізе алды. 
Сондай-ақ тымақтар немесе фригиялық алмалы-салмалы капюшон сияқты 
заттарды киді. Адам неғұрлым ардақты және бай болса, ол соғұрлым көлемді 
капюшон киген, соғұрлым жүн оның шетіне қарай ұлғайған және оның шлык 
деп аталатын ұшы соғұрлым ұзын болған. Капюшон түстері әр түрлі болды: 
көк, күлгін, қою қызыл, қызыл – қара қызғылт түстен қызыл түске дейін; 
корольдік – жиі ақ, сәндік бұйымдармен зерленген. Әйелдердің бас киімдері 
көбінесе жеңіл байлауыштар мен орамалдармен ұсынылған. Сүйікті 
байлауыштардың бірі екі бөліктен тұратын: біреуі толығымен басты ораған, 
екіншісі жеңіл матадан тігіліп, иекке түсіп, жақтың бір бөлігін жауып 
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тұратын, «романдық» деп аталатын байлауыш. Таңғыштың көмегімен бетке 
дұрыс сопақ беруге болады. Киімнің үстіңгі бөлігі құрсаумен немесе кең 
лентамен ұсталды. Ардақты ханымдар жеңіл жамылғыштардың үстіне тістері 
бар тәждер және атурыри құрсаулар киді. Жапырақ пен гүлдерден гүлдесте 
тағу сәнді болды. 

Аксессуарал, сәндік косметика 
 Қатпарлы әжімдермен қиысатын кең маңдай әдемі болып саналды. 

Маңдай кең көрінуі үшін маңдай үсті шашты қырып тасталды. Қас мен 
кірпіктер түгелге жуық жұлынып, қастардың орнына қара доғалы сызықтар 
сызылды. Косметика салыстырмалы түрде аз қолданылған. 

Алғаш рет не пайда болды 
Роман кезеңінде тігістер таспамен бекітіліп, осылайша нығайтылды. 

Осы кезден бастап тұмсық тәрізді ұзартылған саусақпен аяқ киім пайда бола 
бастады, бірақ ол тек орта ғасырлардың соңында кең таралды. 

Готикалық стиль.  
XI-XIV ғасырлардағы стиль атауы герман тайпасының готтар атауы 

бойынша «готика» сөзінен шыққан. Осы уақыттағы сәнге католик шіркеуі 
қатты әсер етті. Дөрекі мінез жұмсарды. Әйелдерден тек тұқым 
жалғастырушысын ғана емес, сонымен бірге шаруақор үй иесін, керемет, 
әдемі жаратылысты көре бастады. Рыцарь өзінің таңдаған жүрек ханымының 
адал сүйіктісіне айналды, риясыз қызметші, оның сұлулығы мен ізгілігін 
дәріптейтін бард. Готикалық сән орта ғасырлардағы «алтын күзді» бас 
киімінің көптігімен белгілі болды. Осы дәуірде ашылған күрделі пішімнің 
мүлдем жаңа түрі костюмнің денені ежелгі дәуірдегідей мүсіндік бүктемелер 
арқылы емес, фигураны екінші теріге ұқсатып ашуына мүмкіндік берді. Жаңа 
эстетикалық адам осылай пайда болды. 

Сұлулықтың эстетикалық идеалы 
Сымбатты, биязы, сәнді әлпетті, үлкен көгілдір көзді және алтын сары 

шашты әйел. 
Ерлерде – нәзік, ұзын бұйра шашты, гүлдермен безендірілген, әйелге 

ұқсас киім киген жігіт. 
Шаш үлгісінің негізгі түрлері 
Ер адамдар пейзандық шаш үлгілерін жасауды және шаштарын 

бұйралап, артқа қарай жаюды жалғастырды. Әйелдер шаштарын жіңішке 
зығыр шарфтың астына кіргізіп, маңдайларында жартылай шеңбер-ілмек 
түрінде салынған жіңішке өрімді қалдырды: одан шаштың түсін анықтауға 
болатын еді. «Рыцарлық өрімдер» шаш үлгісі жоғалып кете жаздады, оның 
орнына бас киімдер формасының өзгеруімен өзге шаш үлгісі келді, тағы бірі 
– өрімдерден тұратын, құлақ үстінен ұлулар түрінде оралған, жақтарды 
жабатын, әшекейлермен бай безендірілген – темплет. Әйелдер гүлдесте мен 
ленталармен безендіріп, жайылған шашпен жүре алатын. 

Киімнің негізгі түрлері 
XIV ғасырдың 60-жылдарына қарай жадағай пурпуэн күртеге айналды, 

ол жамбас пен аяқтарды әрең жауып тұрады, әдеттен тыс қонымды шоссамш 
шұлықтарымен жабылған; ерлер денесі киім астында ашық және нақты 
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көрінді. Костюм кейде гротескке дейін жететін. Дененің жеке бөліктері асыра 
сілтеліп, жастық пен күштің қалаған әсеріне қол жеткізді. Кеудеге және 
иыққа мақта немесе жүн толтырылған. Бел, жамбас, балтырлар шосспен 
қапталған. Мұндай «анатомиялық» көйлекте сәнқой өзін жайсыз сезінді, 
еркін отыра алмады немесе кенеттен тұра алмады. Тығыздық сәнді болды. 
Тығыз киімнің үстіне кейде үлкен мантиялар, шығыс халаттарына ұқсайтын 
көйлектер, плащтар киетін. Олар сәлде тәрізді бас киімдерге (шаперон) 
сүйенді. Әр түрлі ләззаттарға құштарлық шығыс әшекейлері мен түрлі-түсті 
кестелер сәнін жандандырды. Жібек және жүн маталарының бетіне 
шашыраңқы жануарлар, гүлдер мен жұлдыздар қайта бытырап кетті; жеңдер, 
жағалар, көкірекше, пойыздар меруерт, асыл тастар мен моншақтардан кесте 
тігілген. Бұрын жалаңаштауға тыйым салынған дене бөліктері ашық болды, 
әйелдер жібекпен тігілген іш көйлектерінде, демалыс күндік көйлектерінде 
иық, арқа және кеуденің көп бөлігін ашатын батыл ойық жасады. Француз 
патшаларынан шыққан ханымдар ұзын сүйретпе етектері бар тығыз 
бауланған көйлектер, жакеттер және үлпілдек жүнмен қиылған жеңсіз 
көйлектер, жібек қолғаптар, қымбат айылбасы бар кең белдіктер киді. 
Белдемше мен сүйретпе етекті бүйіріне немесе ішіне жауып, матамен 
қаптады, бұл фигураға S-тәрізді ерекше иілім берді. 

Бас киімдер 
Готика арулары ұшында ұзын мөлдір пердемен безендірілген, өткір 

бұрышты конусты қалпақшалар киді, ал шаштарын бас киімнің астына 
жсырған, маңдайлары толық ашық болған. Олар сондай-ақ матадан тігілген 
мойынға ұзын ұштары байланған капюшонды еске түсіретін орамалдар – 
амюз киген. Тебіскіден және киізден жасалған туре сияқты бас киімдер сәнді 
болды. Биік қалпақшалар кеңінен тарала бастады, олар «қантты бас», 
«желкендер» деген атауға ие болды. Бас киім биіктікте жоғарылап, 
готикалық шатырлардың силуэтіне сәйкес болды. Картон немесе эппет сым 
негізіндегі қиылған конус түріндегі бас киім сәнді болды. Қаңқаның үстіне 
мата созылған. Мүйізді чепец құлағында алтын жалатылған тормен 
жасалады. Шаш үлгісі толығымен жасырылғандықтан, баулардың, 
орамалдардың үстіне киім киген. 

 Ер адамдар қалпақтар, капюшон, ақ матадан тігілген чепецтерді 
киетін. Олар қалпақ астына киілген төменгі бас киім ретінде қызмет етті. 
Олар киізден және әр түрлі пішінді шұғадан тігілген бас киімдер киген. 
Қалпақтар шеттері бар немесе жоқ кесілген конус түрінде болды. Бай 
еркектер ұзын құйрықты бас киімдер – шаперон, бүрелерді киетін. 

Аксессуарлар, сәндік косметика. 
Әйелдер опа, далап, иіс суды, шығыс елдерінен әкелінген майларды, 

сондай-ақ әтірлерді қолданды. Маңдайды ұлғайтып көрсету үшін қастарын, 
сондай-ақ маңдайдан жоғары шаштың бір бөлігін жұлып тастайтын. 

Алғаш рет не пайда болды 
Тұмсығы үшкір жұмсақ былғары аяқ киім. Шұлықтың ұзындығы 40 см-

ге жетті, шұлық жоғары қарай сәл бүгіліп, тізенің астына жіңішке 
тізбекшемен бекітілді. Моншашылар да пайда болды. Олар тістерді жұлумен 
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және қан алумен айналысқан. Ұқсас мамандық – шаштараз. Фельдшер 
мамандығы. 

 
2.1.3. Қайта өркендеу дәуірі.  Итальяндық Қайта өркендеу. 

Испандық Қайта өркендеу 
 
Өркендеу немесе французша Ренессанс. Адамның одан әрі дамуымен 

және оның даралығын білумен байланысты Ренессанс сәні, ең алдымен, 
Ренессанстың бесігі болған Италияда пайда болды. Тіпті орта ғасырларда 
Италия ежелгі мәдениеттің дәстүрлері мен оның тарихи маңызы бар сана 
өмір сүрген Еуропадағы ең өркениетті және мәдени елдерге жататын. Жаңа 
сәннің ең маңызды ерекшелігі - ол адам денесі мен оның жекелеген 
бөліктерін ежелгі мәдениет көрсеткендей етіп жалаңаш етпеді, оны ең 
жоғары гүлдену кезеңіндегі натуралистік бағдарланған готика сияқты баса 
назар аудармады, бірақ оны пластикалық тұтас нәрсе ретінде түсіне білді. Ол 
сәнге тән барлық даралықпен Ренессанс кезеңіндегі әйелдер мен ерлерге 
арналған идеалды шаш үлгісі мен киімнің түрін жасай алды, бұл қоғамның 
барлық салаларына үлгі болды. 

Сұлулықтың эстетикалық идеалы 
Қайта өркендеу дәуірінің эстетикалық идеалы - биік бойлы және ірі 

денелі, өмірді жақсы көретін оптимист адам. Ренессанстың әйелдік идеалын 
ақ терілі, алтын-қызыл шашты және толық пішінді әйел деп сипаттауға 
болады. Ол қара қызыл (жасыл, қоңыр) барқыт көйлек киген, алтынмен бай 
кестеленген. Көйлектің белдемшесі үлпілдек, көлемді, жиналған, кеудеше 
жіңішке кесілген, одан ең жұқа матадан тігілген көйлек көрінеді. Ер адамда 
биік бой, жақсы дене бітім, өткір бет келбет, мінезділік, батылдық 
бағаланатын. Ер адам епті, білімді және әсем мәнерлі болуы керек. 

Шаш үлгісінің негізгі түрлері 
Жаңа сән шаш үлгісі мен шаштың түсіне, кеуде пішіні мен адамның 

бойына назар аударылды. Италияда оның гүлдену кезеңінде де, кейін де 
сұлулықтың ең маңызды шарты сары шаш болды. Мұны істеу үшін олар не 
керек әсерге қол жеткізетін ашық сары жалған шаштардан жасалған заманауи 
париктер сияқты жалған шаш киген немесе шашты күн сәулесінде табиғи 
түрде ақшылдатқан. Ренессанстың итальяндық сәулеті осы сәтті ескерді, ал 
үйлерге лоджиялар салғанда, осылайша шашты ағартуға болатын ыңғайлы 
орындар қарастырылды. Сонымен қатар, әйелдер беттерін күн сәулесінен 
қорғайтын және сол уақытта қалпақтың жиегіне төселген шаштың түсінің 
ағаруына ықпал ететін арнайы қалпақтарды қолданды. Шашқа інжу-
маржаннан жасалған жіптер тоқылған, олар арнайы торлармен және 
жамылғылармен безендірілген. Флоренциялық әйелдердің шаш үлгілері 
таңғажайып күрделі болды. Орта ғасырларда ұмытылған шаш үлгілері қайта 
оралды. Италияның әртүрлі аймақтарындағы шаштараздың өзіндік 
ерекшеліктері болды, бірақ олардың бәріне ортақ нәрсе – ұзын, жайылған 
шаш болды. Оларды бас киімнің астына жасыруды тоқтатты. Барлық 
таптардың шаш үлгісі жеңіл талғампаз сызықтарымен ерекшеленді. Ежелгі 
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үлгілерге еліктеп, ханымдар шаштарын грек түйіндеріндей етіп жасады. 
Бірақ уақыт өте келе сызықтардың қарапайымдылығы жоғалды. Оның орнын 
әшекейлік, талғампаздық пен сәнділік алмастырды. 

Шаш үлгілері дербес бола бастады, олар орындаушының талғамы мен 
қиялын көрсетті. Шаштар мен бұйралардан жасалған бұл шаштар жоғары 
шеберлікті талап етті. Шаштың күрделі комбинациясы ленталармен және 
інжу-маржандармен әшекейленген. ХІ ғасырдың басында Флоренцияда жеңіл 
талғампаз шаш үлгілері пайда болды. Олардың ішіндегі ең танымал – 
флоренциялық әйелдерге ғана тән флоренциялық өрім. Ол үшін барлық 
шаштар тік айрықпен бөлініп, бетке жартылай шеңбермен таралған, желкеде 
қалыңдығы бойынша бірдей өрім өрілген. Кейде шашты бастың артқы 
жағына бума етіп жинап, крест тәрізді етіп байлап, кең, сәл толқынды жіппен 
арқасына жайып жіберген. Барлық осындай шаш үлгілері өте қалың шашты 
қажет етті, ал әйелдер жалған өрімдер мен бұйраларға жүгінді. Шаштар жібек 
ленталармен, гүлдермен, інжу-маржан жіптерімен және күміс 
жылтырақтармен безендірілген. Кейде шашты әсем күміс торларға салып, 
меруерттермен кестелеп, желкеге ленталар мен өрімдермен байлап қоятын. 
Шашты ірі толқындармен бұйралаған. Тұрмыстағы әйелдер де шаштарын 
өріп, оларды құлақтарына қабықша тәрізді спиральмен сәндейді. Көбіне 
шашты барқыт телбектермен, жамылғылармен, лента торларымен, барқыт 
жіптермен, өрімдермен жауып тұратын. Кейде тордың үстіндегі шашқа 
сақина тәрізді қалың жібек білікшені салатын. Көлемді білікшелер жоғары 
дөңгелектенген телпектерге бекітілді. 

Киімнің негізгі түрлері 
Өмірдің барлық салалары сияқты, Ренессанс кезеңіндегі сән де ғылыми 

тұрғыдан егжей-тегжейлі болды. Алғашқы киім-кешек туралы әдебиеттер, 
киіну және бояну, заманауи сән талабына сай болу туралы алғашқы 
нұсқаулықтар пайда болды. Сол дәуірдегі әйелдер көйлектердің екі түрін – 
ұзын жеңді төменгі көйлек және кең жеңді халат тәрізді, гамура деп аталатын 
үстіңгі көйлек киетін. XV ғасырдағы әйелдер көйлегі Қайта өркендеу 
архитектурасының тыныш ырғағын еске түсіретін кең симметриялы күлтелер 
жасайтын етіп қайта құрастырылды. 

Бас киімдер 
XVI ғасырда Испания тек Италияның ғана емес, бүкіл Еуропа 

тұрғындарының сыртқы түріне үлкен әсер етті. Мысалы, фреза типтегі 
жағалар, түйеқұстың қауырсындарымен безендірілген ашық түсті токи бас 
киімдер, аққулар, суыр және бұлғын терісі, шілтерлі мантилья. Бірақ олар 
венециандықтар арасында ең танымал бальцо, транзадо бауту, зендали және 
басқа бас киімдерді киюді жалғастырды. Шаш үлгісі көбінесе эскафьен 
торларымен, қалың жібек жіптердің бауларымен және інжу-маржан 
жіптерімен безендірілген. Інжу-маржандармен немесе асыл тастармен 
кестеленген кішкентай қалпақ кеңінен таралды. Оны бастың жоғарғы жағына 
киді. Үш аяқты әйелдер меруертпен кестеленген жібек, алтын және күміс 
жіптерден жасалған эскафьен торларын киіп, оларға мөлдір перделер мен 
төсек жапқыштар тағатын. 



64    

Аксессуарлар, сәндік косметика 
Ардақты ханымдар беттерін көп бояды; куртизанкаларға бұған тыйым 

салынды. Косметика ішінара улы ұнтақтардан жасалған. Қызыл және ақ 
түстер басым болды. Ерлер мен әйелдер үшін таза маңдай әдемі болып 
саналды. Әйелдер қастарды, маңдай үсті шаштың бір бөлігін, тіпті 
кірпіктерді арнайы пинцетпен жұлып тастаған. Оларды қымбат металдардан 
жасап, қораптарда, қобдиларда сақтаған. Шашты алтын түске бояуға көп 
көңіл бөлінді – ол Ренессанстың ұлы суретшісі Тицианның суреттерінде 
мәңгі қалды. Иіссу қайтадан сәнге айналды. Қанық әтір, қою иіс 
экстравагантты деп саналды. Әтір безендірілген бөтелкелер мен түтіктерде 
сақталған. Ренессанс кезіндегі әшекейлер әйгілі шеберлер – суретшілер, 
мүсіншілердің суреттері бойынша жасалған. Бастың әсем әшекейлері әр түрлі 
болды – шаш түйреуіштері, тарақтар, бұтақтар, інжу-маржандар, 
жылтырақтар, тастары бар бас тізбектер – фероньерлер. 

Алғаш рет не пайда болды 
Папильоткаларға шашты бұйралау. Әйелдер костюмі. Костюмнің 

пропорциясы мен жалпы көлемінің өзгеруі. Костюм алуан түрлілігімен 
ерекшеленді (көкірекше, белдемше, жеңдер әр түрлі түсті болуы мүмкін). 
Раккехети – пеньюар; ашық кеуделі көйлек; доголинек – жеңі өте кең көйлек; 
котт – тығыз көйлек; симара – шаршауланған жадағай-жамылғы. Киім ежелгі 
дәстүрлер көрінетін сызықтардың керемет жұмсақтылығымен және 
сұлулығымен ерекшеленді. 

Испандық қайта өркендеу 
Испандық Қайта өркендеуіне католик шіркеуі қатты әсер етті. 

Испандық өмір салты негізінен діни талаптарға бағынды. Костюмдер мен 
шаш үлгілеріндегі дене пішіндерін жасыруды қажет ететін шіркеу 
канондарына сәйкес патша сарайы болды. Испания Ренессансқа ең 
таңғажайып костюм сыйлады, өйткені Ренессанс материалдары мен тігін 
техникасын қолдана отырып, ел ортағасырлық болып қала берді. Бұл сән-
салтанат тәкаппар ақсүйектің бейнесін керемет білдірді – сауытына 
шыңдаулы рыцарь сияқты ол да өз киіміне шыңдаулы. «Испан сәні» 
халықаралық сәнге айналды. 

Сұлулықтың эстетикалық идеалы 
Ер адам сұлулығының идеалы – батылдық пен ержүректіктің үйлесуі. 

Бойы ұзын, арықша бітімді, жалпық бетті, мұқият таралған шашты қалың 
телпекпен, тегіс ақ қолымен – мұндай мырзалар әдемі болып саналды. 
Әйелдер ақ, сарғыш түссіз келбетті, жіңішке пішінді, тәкаппар және тегіс 
жүрісті болуы керек; қоғамда өзін-өзі ұстай білу, әр түрлі музыкалық 
аспаптарда ойнау, қысылмау, ән айту қабілеттерін әйелде бағалайды. 

Шаш үлгісінің негізгі түрлері 
Ерлердің барлық шаш үлгілері қысқа шашты болды. Бұл, ең алдымен, 

фреза типтегі биік, «диірмен тастарының» жағаларына арналған сәнге 
байланысты болды. Ұзын шаштардан жұмыр шыны сияқты шаш үлгілері 
ыңғайлы болмады. Жағалар оларды қысқартты. Шашты «баспалдақпен» 
кесіп, маңдайындағы шашты кішкене бұйраларға айналдырды. Олар ішке 
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қарай бұралған жартылай ұзын шаштың шаштарын жасады. Испанияда 
париктердің сәні жаппай болған жоқ, оларды Франциядан сатып алған және 
сәнқойларға ғана киген. Шаш үлгілері көбінесе артқы шаштары тегіс болып 
көрінетін, ал құлақтары ашық күйінде болатын. Шаш иыққа дейін созылды. 
Қарапайым ер адамдар «пейзан», «шеңбер» немесе өрілген шашты иығына 
немесе артына ілулі тұрған кішкентай барқыт торға тығып киетін. Соңында 
кейде бант байлап қоятын. Шаш қысқарды. Осындай шаш үлгілерімен жақ 
сақалдар кесіліп, бұйраланды. Өте танымал болғандықтан, үшкір сақалдарды 
эспаньолка деп атады. Олар сондай-ақ басқа пішіндегі сақалдарды да өсірді – 
аяғында дөңгелек пішінді. Сақалға қосымша «Х» әрпінде ширатылған және 
ұштары найза тәріздес болып шыққан мұрт болды. Мұнда бірнеше деңгейлі 
мұрттар болды. Олар бравадо мұрт өсірді: мұрттың ұштары екі ұзын шыңмен 
жоғары бұралған. Шаш үлгілерін табиғи шаштардан жасай береді. «А-ля 
Каденет» шаш үлгісі жанынан өрілген және жағасына бір-екі ұзын бұйралар 
түсіп тұрған. 

Әйелдерде жағалар пішінінің өзгеруіне байланысты шаш үлгілері 
өзгерді. Жоғары шаштар таралады, тәжге шоқтар, маңдайдан жоғары 
роликтер. Көбіне шаш үлгілері шаш жіптері бекітілген жақтауларда 
жасалатын. Олар алмұрт, жүрек, кегль, алма түріндегі бұйраланған 
шаштардан жасалған. Сол атаулармен жоғары шаштар пайда болды. Сондай-
ақ, күрделі шаштар болды, өрудің орнына олар көлемді жарты шарларды 
щекке төседі - бандалар Қыздар шаштарын бос киіп, оларды бас құрсауымен 
немесе түрлі-түсті заттардан жасалған сақина тәрізді кең роликпен 
безендірді. Көбіне шашты өріп, жоғары тоқаштарға байлаған. Жоғарғы 
жағалардың көбеюімен шашты ұзын алтын шашты түйреуіштермен бастың 
тәжіне бекітіп, інжу-маржанмен кестеленген торларға салып, тарақпен 
түйістіре бастады. «Kuafia de papos» шаш сәні ұзаққа созылмады, оны одан 
да примамен алмастырды. Мұндай шаш үлгісінде шашты түзу бөлікке бөліп, 
екі жағынан тегіс етіп тегістеп, көлемді тоқашты бастың артқы жағына 
қамшылап немесе бекітеді. Торлар айтарлықтай ұзартылды - кейбіреулері 
жер сияқты болды. Оларды бірнеше қатпарлармен байлады. Жоғарғы 
сыныптағы ханымдар шашты киіп, табиғи шаштарын жиі басқа түске бояған. 
Париктерге арналған сән Мадридтен келді, ал сән әйелдері жаңашылдықты 
ойлап тапты: қазір шаштар шаштардан емес, оларға інжу-маржан мен шілтер 
тоқылған жібек жіптерден жасалды. Халықтың қыздары шаштарын иығына 
және артына еркін киетін. Ерлі-зайыптылар оларды тарақпен түйреп, төмен 
шоғырларға жинады. Бұл шаштың пішіні барлық таптағы испан әйелдері 
үшін классикаға айналды. 

Киімнің негізгі түрлері 
Христиандық өсиет денені күнә деп санайтындықтан, испан 

сарайындағы әйелдер көйлектерінде мойын немесе сәнді белдемшелер 
болмаған. Грандессаның костюмі денені барлық жолмен жасырды, тек беті 
мен қолдары ашық қалды. Испан сәні әлемге көптеген жылдар бойы 
белдемшенің қатаң қаңқасын берді. Португалиялық Хуана, 1468 жылы 
жүктілікті жасыру үшін осындай әдетті қолданысқа енгізді. Бұл 
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өнертабыстың барлық тәндік қасиеттерден бас тартуымен үйлесімділігі 
соншалық, ол бірден сақталды. Қаңқа мақта матамен толтырылған металл 
құрсау немесе орама болды. Бастапқыда құрсау жоғарғы етекке, одан кейін 
төменгі жағына тігілген. Кең конустық белдемше темір корсетпен тартылған 
белге баса назар аударды. Ішкі жағынан мұндай корсет былғарыдан немесе 
барқыттан жасалған, оны жалаңаш денеге немесе төменгі көйлекке 
(мысыққа) киетін. Үстіңгі көйлек, әдетте, жеңсіз тігілген, тек шыңдармен - 
саңылауларда поголеткалармен немесе больттермен немесе мышықтың ұзын 
тар жеңдерін көруге мүмкіндік беретін бүктелген жеңдер болған. Кеудеге тік 
жағасы бар тік тұрды, ал алдында ұзын қатты үшбұрышпен аяқталды. 
Көйлектер жібектен, брокадан, жіңішке матадан, барқыттан тігіліп, алтын, 
алтын өрімдермен, інжу-маржандармен, зергерлік розеткалармен кестеленіп, 
металл ұштары (пунталар) бар жібек немесе брокад таспаларымен 
безендірілген. Костюм, жеке-жеке бөліктерден жиналған, мысалы: пеплум 
руфл, жеңдер, жағалар және манжеттер бекітілген немесе лифке байланған. 
Бір матадан тігілген көкірекше, жеңдер мен белдемшелер бір көйлектен 
тұрды, бірақ киімнің бөліктерін біріктіріп, әртүрлі киімдер жасауға болатын 
еді. Мұндай костюм темір жақтаумен және корсетпен бірге көптеген 
килограмды құрады, соның арқасында асыл испан әйелінің жүрісі ұлылыққа 
ие болды. Грандис кеудесі қатты, азаппен іште өткір, қатты шығыңқы металл 
корсетімен тартылды, соның арқасында көкірекше етектің етегінен мықтап 
өтіп, бүкіл денеге үшбұрыш немесе ведьма түрін берді. Майыспайтын, тік 
немесе шар тәрізді жеңдер, үлкен дөңгелек жағалар, шляпалар - бәрі әйел 
костюмінің үстіңгі жағын ер адамға ұқсатты. 

Эстетикалық бас тарту жынысты жойды. Ортасынан ұстап, брошьмен 
сәл көтерілген інжу-маржан жіптері ғана корсет сауытының астында тегіс 
болатын кеудесінде сәндік тілмен меңзелген. Екінші жеңдер - ауыр 
брокадтық қанаттарға ұқсайтын ұшатын, кеңейтілген немесе ішкі бетін 
шынтақ деңгейінде кесіп тастаған - испан ақсүйектерінің періштелік қасиетін 
еске түсірді. Вердугос (белдемше жақтауы) көбінесе «ізгілік сақтаушы» деп 
аталды, өйткені ол аяқ киімнің ұшы көрінбеуі үшін фигураны белден еденге 
дейін қатты конуспен қоршап алды. «Патшайымның аяғы жоқ» дейді этикет. 
Фигура тербелген киіммен толығымен жасырылды - марлот. Кез-келген ұзын 
жеңдермен немесе оларсыз, дөңгелек кесілген марло фигураны брока 
коконына теңеп, екі иығынан екіге бөлінді. Үлкен шілтер шарфы салтанатты 
көйлекке сүйенді. Ерлер костюмі қара түсті, конус тәрізді қатты үстіңгі жағы, 
барлығы жабылған, темір жіптерден, тастардан, алтын және күміс шілтерден 
соғылған кесте. Ауыр шың туралы әсерді иықтарындағы қысқа жартылай 
шеңберлі жадағай және сфералық қысқа шалбардағы жібек шұлықтармен 
жабылған жұқа ұзын аяқтар күшейтті. Бірақ католик ақсүйегі костюмінің 
мағыналық орталығы басын дөңгелектеп орап тұрған үлкен дөңгелек 
дөңгелек болды. 
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Бас киімдер 
Олар бір немесе бірнеше түйеқұстың қауырсындары бар үлкен, кең 

шляпаларды киіп жүрді, содан кейін шляпа мөлшері бойынша айтарлықтай 
азайды, тәжі жоғары қарай созылды. Бас киімдер мықты негізде жасалынды. 
Уақыт өте келе, жоғары цилиндрлік тәжі бар және тар жиегі бар шляпалар ең 
танымал болды және барлық басқа шляпаларды ығыстырды. Қарапайым қала 
тұрғындары киізден жасалған бас киімді, бүйірінен түйінге оралған 
орамалдарды, соңында ұзын сыпырғыштары бар бас торларды киетін. Кең 
шляпалар орамалдың үстінде жиі киілетін. Сомбреро шляпалары пайда 
болады. Сәндегі әйелдер дәкемен немесе шілтермен әшекейленген әдемі 
қалпақшалармен, қымбат материалдардан жасалған тар тәждері бар ер 
адамдар сияқты үлкен кең шляпалармен, сондай-ақ қауырсындар мен 
шілтерлермен болған. 

Аксессуарлар, сәндік косметика 
Алтыннан, күмістен, асыл тастардан, інжу-маржаннан жасалған 

бұйымдарды тек сарай қызметшілері ғана киетін болған. Шаш түйреуіштер, 
тарақ, шаш түйреуіштер керемет талғаммен және әсемдікпен жасалған. 
Халықтың барлығы сырға таққан. Ерлер тамшы тәрізді сырғаларды - сол 
құлағына бір сырға тағуды ұнататын. 

Беттер ағарып, қызарған, еріндер боялған, қолданылған хош иіссулар 
мен майлар. Макияждың жетіспеушілігі жаман форма деп саналды. 

Алғаш рет не пайда болды 
Киім қатаң түрде ұзын белдемше мен көкірекшеге бөлініп, көбіне 

жіппен байланды, кішкентай мойын сызығы бар. Алғаш рет кескіш түрінің 
жоғары, тік жағалары пайда болады. Жақтауларда киім мен шаш сәні пайда 
болады, бұл екі есе көлем жасауға мүмкіндік береді. 

 
2.1.4 ХVII ғасырдың Еуропалық шаш үлгілері. Барокко көркем 

стилі 
 
Людовик билік еткен XIV ғасырда абсолютизм шарықтаған шақта 

француз сәні абсолютті монархқа айналды. Оның күші Франция 
шекарасынан асып түседі. Сәнді костюм қалыпты нәрсе, канон, идеалға 
жетудің белгілі бір жолы болып саналды. Бұл дәуірдің сәні дәстүр бойынша 
Версаль деп аталады – патшаның сүйікті резиденциясынан кейін. Жаңа 
стильге тән қасиеттер сол кездегі сарай ақсүйектерінің талғамын бейнелейтін 
салтанат, театрлылық, сән-салтанат және ойшылдық болды. 

Сұлулықтың эстетикалық идеалы 
XVII ғасырдың бірінші жартысында француз патшасының сарайында 

ерлер сұлулығының тұрақты идеалы дамыды: жауынгер және ержүрек 
джентльмен – бұл идеалды адам болуы керек еді. Дөрекі әдеттер, дене күші 
әдептілікке жол берді. Ханымдарға әдемі қарау, би билеу қабілеті білімділік 
пен парасаттылық деңгейімен бағаланады. Патшаның жеке басы үлгі 
болатын адамға айналады. Әйел сұлулығының идеалы бір-бірін тез 
алмастыратын корольдің сүйіктілеріне байланысты болды. Сымбаттылық пен 
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сымбаттылық қалпы, нәзіктік пен әйелдік, пышнақ шаштар міндетті талаптар 
болды. Барокко стилінің идеалы керемет, әсерлі көрініс болды. Дәуірдің 
басты қайраткерлерінің бірі - «күн патшасы» Людовик XIV, ұзын бұйра 
шашты, ұзын бойлы, аққұба әдемі адам. Сол кезден бастап ерлердің шаштары 
сәнге айналды. 

Шаш үлгісінің негізгі түрлері 
XVII ғасырдың басында «испан сәндерінің» әсері жалғасуда. Еркектер 

IV Генрихке еліктеп, анрикатрлық шаш үлгісін жасап жүрді. Сақал мен мұрт 
бұл шаш үлгілерімен қосымша болды. 

1620-1630 жылдары силуэт өзгереді. Шаш өсе бастайды, бұйра шаштың 
шаш сәні таралады, иығына және артына бөлек бұйралармен түседі. Шаштың 
ұзаруына жағалар пішінінің өзгеруі әсер етті. Бүктелген жағалар иықтардағы 
ұзын бұйраларды ерітуге мүмкіндік берді, өйткені сол кезде ақсүйектер мен 
сарайлар ұзын шашты киеді. Көп ұзамай «балалар» шаш үлгісінің әртүрлі 
нұсқалары пайда болды, олардың бірі – Латариндік Каденетта Герцогы 
сарайының шаш сәні. Шаштар екі бірдей бөлікке бөлінген, баспалдақпен 
кесілген табиғи шаштың жіптерінен тұратын, олар бет жағын екі жағына 
жиектейді. Маңдайда кішкентай, біркелкі жарылыс кесіліп, сол жағында 
жіптер тығыз өрімге өріліп, соңында садақпен және зергерлік бұйымдармен 
безендірілген. Шаш үлгісі «кадетка» сарайлар мен дворяндар арасында, 
сондай-ақ әскерде ХVIII ғасырға дейін болған және еліктеу толқынын 
тудырған ең танымал болды. Бір жағынан, шаштың шашы қалғандарына 
қарағанда ұзын және кометаның құйрығына ұқсайды. Шаштар бір-екі 
бұйрамен пайда болды, аяғында кенелермен сүйіспеншілікпен байланған, бұл 
жүрек ханымы жақсы көретін түсті. Осы шаштармен сол құлағына тамшы 
түріндегі үлкен інжу-маржанмен сырға тағылды. 

Халықтың төменгі қабаттарының шаштары орта ғасырлармен 
салыстырғанда аз өзгерген. Буржуазия, ұсақ қолөнершілер, қала тұрғындары 
«пейзаж» шаштарын, сақалдары мен әр түрлі пішіндегі мұрттарын киген. 
1624 жылдан бастап пушистикалық бұйра шашты сәнге айналды. Мұндай 
шаштың алғашқы иесі 1620 жылы шаштараздарға ерекше бұйрықпен 
жүгінген француз аббат Ривера болып саналады. Шаштараз өнері алғашқы 
шаштар сияқты көлемді, ыңғайсыз шаш өнімдерін жақсартуға мүмкіндік 
берді. Шаштар жібек торымен жабылған кішкентай қалпақшаларға бекітіледі. 
Париктер табиғи шаш үлгісінде болады және халықтың барлық топтарының 
өміріне берік енеді. Париктердегі шаш сәні біртіндеп өзгерді. Бұйралау 
ыстық әдіспен, будың көмегімен жүзеге асырылды, бұл жаңалық болды. 
Бұлар бұйралар болды, бұйраланып, көлденең қатарға қойылды, маңдайынан 
тығыз соққылар және терең бойлық қоштасу. Шаштың кеудеде орналасқан 
жіптері көбінесе ленталармен байланған немесе соңында түйінге байланған. 
Осы уақыттағы ең сәнді сақал «муш» деп саналады - төменгі еріннің 
астындағы кішкене байлам шашты (Людовик XIII енгізген). Бұл сән 1660 
жылдарға дейін сақталды. Орташа сақалдарды тек діни қызметкерлер, 
ғалымдар және басқалар тағатын. 17 ғасырда Францияда Людовик XIV 
королінде сақал мен мұртқа сән өзгерді. Олар «Шевалье» мұртын кие 



69   

бастады. Олар жоғарғы еріннің үстіндегі тар жолақ тәрізді, ұштары бұралған. 
Біраз уақытқа дейін әйелдер әртүрлі пішіндегі жақтауларға жоғары шаштар, 
сондай-ақ көлемді больстер киюді жалғастырды. Костюм бөлшектерінің, атап 
айтқанда, жағалардың пішінінің өзгеруімен шаш үлгісі өзгереді. Қамшы 
шаштары табиғи, қарапайым түрлерге жол береді. Енді жарықтың қысқа 
жарылысы бар, кішкентай бұйралар - «қырыну» немесе жиек түрінде 
«тығындар». Сонымен қатар, шашты екі бөлікке бөлетін көлденең қоштасуы 
бар шаш сәндері тарала бастады: фронталды қысқа етіп кесіп тастады, 
қарабайыр «алты айлық» пермь сияқты бумен бұйралады; екіншісі, 
париеталды, бөлігі кене немесе меруерт жіптерімен безендірілген конус 
тәрізді кішкене шоққа салынған. Ғасырдың ортасынан бастап шаштараздың 
пішіні өзгерді. Олар рақымымен және жеңілдігімен ерекшеленеді. Кейін 
оның атын алған Маркиз Севиньенің шаш сәні сәнге айналды. Бұл әртүрлі 
биіктікте құлақтардың үстінде байламдармен байланған ұзын бұйралар 
болды. Маңдайы әрең байқалатын жеңіл соққылармен қоршалған. Жаңа сән 
үлгісі сәнге айналды - «Мария Манчини», итальяндық асыл текті әйелдің 
атымен, итальяндық. Бұл құлақтың үстіндегі барлық шаштың кішкентай 
бұйраларға оралып, қамшымен құлашын жауып тұрған розеткалар тәрізді екі 
үлкен жарты шарға жатқызылғандығынан тұрады. Кейінірек, бақшаның 
алдыңғы шаштары сәнді болып саналды. Керісінше, бұл әшекейлер мен 
ленталардан жасалған бас киім болатын. Бірте-бірте, әшекейлермен шамадан 
тыс жүктелген барлық шаштар бас киімге айналды. Бұл кейде 
бүркеншіктерге, татуировкаларға, тогаздарға тігілген жасанды жіптерді 
қолдануға мүмкіндік берді. 

Киімнің негізгі түрлері 
Олар жұқа байланған корсет киген. Көйлек өте пушистый көлемді 

юбкадан және жақтауы үшбұрышты шапаны бар көкірекшеден тұрады. Бұл 
көйлектің жеңдері үстіңгі жағында пуф түрінде жиналған және шар тәрізді. 
Көйлектер жылтыр, иридентті матадан – атлас, тафта, брокад, дамаскадан 
тігілді. Сүйікті түстер – көк, сары, кірпіш қызыл, інжу-сұр. Көйлек өте кең 
бұрылыспен немесе сәнді шілтерден жасалған желдеткіш тәрізді жағамен 
безендірілген. Сыртқы киім – жарқын, қарама-қарсы түсті матамен қапталған 
барқыттан тігілген шапан. киімді төменгі пятки аяқ киіммен толықтырады, 
пышақ садақпен және алтын немесе күміс тоғамен безендірілген. Людовик 
ХІІІ костюмдері жібектей жібектен, жіңішке бродалдан, иридентті тондарда 
жібек барқыттан тігілген. Ол қысқа юбкамен жасырылған сәнді рангравлық 
шалбар алып келді. Оларды жамбасқа біршама төмендетіп киген. Олар жібек 
түсті шұлықтар, әсем аяқ киім, маңдайға соғылған биік шляпалар және 
өкшелі аяқ киім киген. Содан кейін жаңа шаш пайда болады. Ең маңызды 
жаңалық – бұл жюстокор – қатты, жылқының қылы, тізесі ұзын кафета, 
нақты сызбасы бар. Ол лагерді құшақтап, бойымен сырғанап, фигураны 
сәйкес келтірді. Ол тек кеуденің ортасына дейін тартылды, ал тесікте басқа 
киімдер көрінді – веста. Ол көйлектің үстінде, барлық түймелерімен 
басылған. Жоғарыдан бүрме киілді – жабо. 
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Кроат шілтерлі шеттері бар бәтес шарф жаңаша сәнді болды. 
Жюстокорды үнемі кең шалбарлар толықтыратын — демос. Олар тізеге дейін 
жетті және оларды түймелермен манжеттермен ұстап тұрды. Олар тізеге 
дейін жететін ақ, қызыл немесе ашық көк шұлықтарға сүйенді. Жюстокор 
қымбат маталардан тігілген және кез-келген түсті болуы мүмкін, көбіне 
астарды қарама-қарсы комбинациялар құрайды. Костюм түймелермен 
безендірілген – алтын, күміс қалқан, гауһар және т.б. Людовик жесір қалып, 
шоколад түсті, темекі жапырағы немесе күл және қара түсті жібек шапандар 
кие бастады. Олар терілерге көмірден қара және қардан ақ түсті 
ақсукорларды кие бастады, ал терілерде ұзын ратин шапандары бар, түйменің 
ілмегіндегі қос батырмаларда – бранденбур. Олар ішіне жүні бар жібекпен 
жабылған кішкене муфтаны киіп, оған екі немесе бір қолын салды. 

Людовик қартайған шағында шілтермен тоқылған шарфы бар 
шұлықтар мен аяқ киімдерге талғампаз жейде киетін, тығыз матадан тігілген 
жолақты шапандарға көшті. Бұл дәуірде киімнің әдемі түрлері қатып, 
қозғалыссыз болады, әйелдің етегі қайтадан темір құрсауымен тіреледі. Олар 
тегіс аққан юбканы кесіп, бүйірлеріне көтере бастады, сондықтан төменгі 
юбка ғана емес, жоғарғы юбканың етегі де көрінді. Кеудеше де өзгерді. Оны 
кит сүйегімен байлап, шілтермен байлап, шілтермен кесіп, қайтадан бел 
деңгейіне дейін кесіп тастады. Шілтер көйлектің, жеңнің және бастың мойын 
бөлігін жауып тұрды. Сол кездегі көйлектер негізінен шілтер мен жібектен 
тігілген, ал орамалдар сәнге айналған. 

Бас киімдер 
XVII ғасырдағы бас киімдер әртүрлілігімен ерекшеленбеді. 1620 

жылдардан бастап ер адамдар киіз қалпақ киіп, түбі дөңгелек және кең 
жиекті болды. Сол жақта өрістің шеті көтерілді. Тәжі түйеқұстың 
қауырсынымен немесе түрлі-түсті лентамен безендірілген. Тюльі бар кішкене 
бас киім сәнді болды. Салтанатты жағдайда ақсүйек ақсүйектер құндыз 
жүнінен тігілген аласа бас киім киетін. Ұзын қауырсынмен өрілген бұл бас 
киімді бүйір жағына киіп, «Людовик XIII-тің бас киімі» деп атаған. 
Буржуазия ерекше формадағы шляпаларды киетін, тәжі кесілген конусқа 
ұқсайтын; жиегі тар болған; оны қызыл лентамен безендірді. Маңдайдан 
жоғары жиек жиектері жоғары қарай қисайып, өткір бұрыш құрайтын етіп 
ортасында айырылған, шеттері тұрақты емес шляпалар болған. Шляпа 
үшбұрыш тәрізді болды, сондықтан да ол «әтеш шляпа» атауын алды. Оның 
тәжі әдетте қауырсынмен жабылған болатын. Шаруалар, қолөнершілер, ұсақ 
саудагерлер, буржуазия матадан тігілген бас киімдер мен бас киімдер киген. 
Еркектерге еліктейтін әйелдер, сондай-ақ, үлкен, қауырсынды жиектері бар 
киіз бас киімді киетін. 50-60 жылдары шаш сәнін жабатын кружевным 
түйреуіштер мен орамалдар сәнге айналды. Заманадағы ханымдар шапанмен 
қара бөріктер, бония шляпалар, корнетка тәрізді қыл-қыбырлары бар 
кішкентай флирт қалпақшаларын киген. Көше үшін сорғыштар 
пайдаланылды. Олар сыртқы көйлектен бөлек киініп, қатпарлы қатпарлармен 
немесе шілтермен тоқылған, ханымның бетін талғампаз жақтаудағыдай етіп 
жиектеген. Мөлдір материалдан жасалған шарфтар қолданылды. Қарапайым 
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қала тұрғындары мата шарфымен жабылған шапрон шляпаларын киді. 
Жесірлер жібек пен велюрден тігілген қалпақ киетін, оны сым жақтаумен 
тірейтін. Кейде ханымдар бірдей матадан немесе шілтерден жасалған 
орамалды беттерін толығымен жауып қояды. Олар жұқа зығыр матадан 
тігілген бас киімдер киген. Қарапайым қала тұрғындары қақпақ пен капюшон 
киген. 

Аксессуарлар, сәндік косметика 
Әйелдер, қыздар, тіпті ер адамдар қызарып, еріндерін күңгірттендірді. 

Ақ түс тек бетке ғана емес, қол, мойын, кеуде, арқаға да қолданылған. Ақ тері 
ақсүйектердің белгісі болып саналды, сондықтан теріні күннің күйіп 
қалуынан қорғау үшін арнайы эссенциялар қолданылды. Терінің ақтығына 
баса назар аудару үшін шыбындарды жапсырды. Бірінші шыбынның пайда 
болуы патшаның сүйіктілерінің біріне жатады, ол оның бетіндегі кесілген 
жерді гипспен жауып тастаған. Алдымен шыбындар қара барқыттан, муардан 
немесе тафтенен қиылған дөңгелек болып келген. Уақыт өте келе олардың 
пішіні күрделене түсті - олар жануарлардың, құстардың, өсімдіктердің тұтас 
фигураларын кесіп ала бастады. Әсіресе шыбындар үшін алтыннан және піл 
сүйегінен, інжу-маржаны мен қымбат ағаш түрлерімен көмкерілген 
«мушкет» ойлап табылды. Шыбындар бетке және кеудеге жабыстырылды. 
Бұл «махаббат тілінің» бір түрі болатын. Патша сарайындағы зергерлік 
бұйымдар мен әшекейлерге арналған сән зергерлерді шаштараз бен 
костюмдерге арналған зергерлік бұйымдарды көбірек ойлап табуға мәжбүр 
етеді. Алғаш рет гауһар тастар пайда болады, олардың көмегімен ханымдар 
мен мырзалар жағаларды, шаш үлгілерін, бас киімдер мен костюмдерді 
безендіреді. Шаштар шаштармен немесе шаштараздармен гауһар ұштары мен 
інжу тарақтары бар ұзын бас түйреуіштермен бекітілетін. Асыл мырзалар сол 
құлағына кішкентай гауһар сырға таққан. 1644 жылы бет пен шашты күтуге 
арналған кеңестер мен рецептерден тұратын арнайы нұсқаулық пайда болды. 
Осыған қарамастан, жеке гигиена дағдыға айналған жоқ. Тіпті сарайда 
ыңғайлы дәретхана бөлмелері болған жоқ, егер бар болса, олар шағын және 
нашар жабдықталған. Олар кішкентай үстелге, айнаға, құмырамен бассейнге 
әрең сияды. Олар күнде жуылмады, ал бетке жағылған далаптар аптаның 
соңында қалың қабат түзді. 

Алғаш рет не пайда болды  
Аббат Ривера сәнді париктерді енгізеді. Париктерді бұйралау ыстық 

әдіспен бумен орындалды. 
 
2.1.5. 18 ғасырдағы еуропалық шаш үлгілері. Рококо көркемдік 

стилі 
 
XIII Людовикті жерлеуден кейін Орлеан герцогы Филипп әйгілі 

сөздерді айтты: "Жақсы, мырзалар, енді көңіл көтерейік. Бізден кейін су 
тасқыны болса да". Көңілді дәуір басталды, ол "су тасқынымен" - 1789 
жылғы революция аяқталды. Сәнді костюмдер рококо дәуірі деп аталатын 
жаңа өмір салты мен жаңа талғамның нәзіктігін, әсемдігін және эротикасын 
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көрсетті, бұл талғампаз сәндік стильді білдіреді. Оның атауы француздық 
"рокайл" сөзінен шыққан, ол "тастар, раковиналар", "қабық тәрізді декор 
элементі" дегенді білдіреді. 

Сұлулықтың эстетикалық идеалы 
Сол кездегі әйелдің идеалы-жіңішке, белі мен тар иықтары корсетпен 

тартылған, нәзік фигурасы бар, бойы кішкентай қуыршақ тәрізді 
миниатюралық сұлу. Кеудені корсет жоғары көтереді, бұл оны өте тартымды 
етеді. Рококо стиліндегі мінсіз әйел тар, қатты декольтацияланған лифпен 
және кринолинге киілген өте сәнді юбкалы көйлек киеді. Юбка, сонымен 
қатар, фижмалармен безендірілген (бүйірлеріндегі керемет шаршалармен), 
көйлектің тар жеңдері шынтаққа дейін, көп қабатты шілтермен безендірілген. 
Көйлек тафта, бәтес, мақта, жұқа жібектен тігілген және көптеген банттар 
мен шілтер бүрмелермен безендірілген. Көйлектің түсі – бозғылт өсімдік, 
көгілдір, қызғылт, бозғылт сары, нәзік жасыл. Сүйікті ою — гүл. 

Ер адамдарда күш пен батылдықтың белгілері жоғалады, олар 
жасандылықпен, инфантильдікпен және сылбырлықпен ауыстырылады. 

Шаш үлгісінің негізгі түрлері 
XVII ғасырдың соңында пайда болған шаш үлгілері жаңа формаларға 

ие бола отырып, жетілдіруді жалғастыруда. Ерлердің париктеріне жасалатын 
шаш үлгілері біртіндеп азая бастайды. Алонж париктері қысқа 
ауыстырылады. "Ке" шаш үлгісі. Бұл шаш стилі қарапайым болды және XVII 
ғасырдың шаштарынан жеңілдік пен өзіндік ерекшелігімен ерекшеленді: 
бұйраланған шаштар артқа қарай таралып, қара таспамен желкеде байланған. 
Кейінірек XV Людовик паригіндегі шаш үлгісі сол форманы қайталады. 
Бірнеше жыл өтті, ал сәнгерлер шашты өзіндік қынапқа (қапқа) салып 
жинауды ойлап тапты. Бұл шаш үлгісі "а-ля бурс"деп аталды. Бірақ, 1730 
жылдан бастап "а-ля катоган" жаңа шаш үлгісі барлық басқа түрлерді 
алмастырды. Бұл артқы жағына жиналған, бұйраланған шаштардан сәнделген 
шаш үлгісі болды. Ұзын шаш аттың құйрығына ұқсайтын қалың түйінге 
байланған, ал самай шаштар бұйраланып, әр түрлі жолдармен сәнделген. 
"Түйінмен" бір уақытта олар "а-ля будера" шаш үлгісін жасай бастайды: 
шашты маңдайдан биік кекіл жасалып, бүйір шаштар бұйраланып, самайға 
мықтап бекітілген бір немесе екі көлденең бұрымдарға оралған. Желке 
шаштар былғары белбеулермен, муар лентасымен мықтап оралып, ұзын 
қатты таяқшаны құрады. Франциядағы әйелдер шаш үлгілері XVIII ғасырдың 
бірінші жартысында үлкен әрі ауыр болып қала берді. 

Биік шаш үлгілері шілтер, ленталар, зергерлік бұйымдармен 
безендірілді. 1725 жылдан бастап кішкентай шаш үлгілері сәнге айналды, ал 
шаштарға көп опа жақты. Кішкентай қабықшаға ұқсас шаштың жеңіл 
бұйралары бастың айналасында кең гүл шоқтарына қойылып, бастың артқы 
жағы тегіс болды. XVIII ғасырдың 30-шы жылдарында шаш үлгісіндегі жаңа 
- жұмыртқа тәрізді силуэт пайда болды. Шаш маңдайдан жоғары көтеріліп, 
тегіс таралған. Параллель салынған бұрымдардың тығыз қатарлары құлақтан 
құлаққа тәж арқылы өтті. Бастың артқы жағында жайпақ шиньон бекітілді. 
Кейде бір немесе екі ұзын бұйралар құлақтың жанында бұйраланып, иығына 
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түседі. Шаштар ленталармен безендірілген. 60-70-ші жылдары шаш үлгілері 
бірнеше сағат бойы шебер шаштараз-куаферлер жасаған биіктігі жарты метр 
болатын шаш құрылымын білдіреді. Мұндай шаштар "үлкен опалық" деп 
аталды. 

Киімнің негізгі түрлері 
Рококо стиліндегі киімде дене қатты жалаңаштанады, іш киімге көп 

көңіл бөлінеді. Әйелдер ер адамдар сияқты ақ шұлық киеді, бірақ кейде 
түрлі-түсті болады. Енді іш киім — бұл нағыз өнер туындысы, алтын мен 
күміспен, бай кесте және шілтермен безендірілген жібек іш киім. Декольте 
шілтері жиекті жейдені көруге мүмкіндік берді. Төменгі белдемше жоғарғы 
белдемшені толықтырып, безендіріп қана қоймай, қазір ол маңызды рөл 
атқарды, өйткені ол жаяу жүргенде көрінуі мүмкін. 

Бас киімдер 
Үшбұрышты қалпақтар, шартты түрде үшбұрышты деп аталады, 

жиектері жоғары көтерілген, мамық немесе қысқа түйеқұс қауырсындарымен 
безендендірілген қалпақтар ер адамдар арасында ең танымал болды. 
Швейцария, голландия қалпақтарды ; шілтермен, кокардамен, алтын тоғамен 
безендірілген кішкентай қалпақтар киді. Үшбұрышты жиі қолында ұстады. 
халықтың кедей топтары киізден жасалған қалпақтар, мата және жүн 
қалпақшалар, жұмсақ фуражкалар, лентасы бар дөңгелек кең қалпақтар 
киген. 

Суретші Шердердің картиналарында сіз осындай бас киімдердегі 
адамдарды көре аласыз. Әйелдердің бас киімдері шаштың бір бөлігіне 
айналды, бұл олардың әшекейі болды. Қалпақтардың көптеген модельдері 
ағылшындардан алынды. Шаш үлгісіне шілтер чепец, түйреуіш тағады. 
Чепец, шаш үлгісі сияқты, әртүрлі атауларға ие болды, мысалы," 
шалқан","бесік арба"," тереза"," жарқанат","қырыққабат". Италиядан үлкен 
сабан шляпаларына құмарлық келді. 

Аксессуарлар, сәндік косметика 
Ерлер костюмін безендіру үшін шілтер, түймелер мен таспалар 

қолданылады. Рококодан гөрі шашты сәндейтін басқа стильді атауға 
болмайды: алтын түйреуіштер, інжу-маржандар, қымбат кулондары бар 
банттар, жылтыр тас, оникс тарақтар, ондаған, кейде жүздеген түйреуіш 
қолданылды. Шашты жаңа гүлдермен безендіру сәнді болды, сондықтан олар 
солып қалмау үшін шаштың ішіне (су бар құты). Сондай-ақ, кішкентай жібек 
гүл гирляндалары, ұзын түйеқұс қауырсындары, сондай-ақ марабу 
қауырсындары қолданылды. Сарай ханымдары жасын ағартқыш пен 
ұнтақтың астына жасыруға тырысты. XVIII ғасырдағыдай, сәнде терінің 
ақтығын баса көрсету үшін бетке жабыстырылған шыбындар болды. Иіссу, 
далап, ъош иісті майлармен пайдаланды. Олар еріндерін жарқын түстермен 
бояды және хош иісті қораптарды алып жүрді.. 
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Алғаш рет не пайда болды. 
Рококо дәуірінде әйелдер париктерінің биіктігі 35 см-ге жетті, олар 

натюрморттармен, гүлдермен, толтырылған құстармен және тіпті 
қайықтармен безендірілген тұтас құрылымдар болды. Шаштараздар бірнеше 
сағат бойы осындай жұмыстарды жасауда еңбек етті. Шаш үлгісін жасау 
кезінде шашқа көп мөлшерде шашатын опа рококо дәуірінің сұлуының 
бетіне жабыспауы үшін оны картон қалқанымен жабады. Алғаш рет 
париктерде күрделі шаш үлгісін жасайтын куаферлер пайда болады. Олар 
Париждегі шаштараз өнер академиясында оқиды. 

 
2.1.6. 19 ғасырдың шаш үлгілері. Ампир стилі. Бидермейер стилі. 

Екінші Рококо стилі. Модерн стилі 
 
Ампир стилі 
XIX ғасырдың басында Франция сәнді белгілеуді жалғастыруда. 

Өнердегі классицизмді ампир стилі алмастырады, оның атауы француз 
тілінен аударғанда "империя" дегенді білдіреді. Бұл көркемдік стиль кеш 
классицизм деп те аталады. Ол XIX ғасырдың бірінші ширегінде Еуропаның 
барлық елдерінде пайда болды, бірақ І Наполеон кезіндегі Франция ампирдің 
отаны болып саналады, ол директорияның дағдарысын пайдаланып, ірі 
буржуазиямен одақтасып, мемлекеттік төңкеріс жасады және 1804 жылы өзін 
XIX ғасырдың императоры деп жариялады, алдыңғыдан "Бостандық, теңдік" 
ұраны мұра болып қалды. Ол өнер өзінің жеке басы мен әскери ерліктерін 
дәріптеуге ықпал етуі керек деп есептеді. Наполеон Ұлы Рим империясының 
жандануын армандады. Шаш, киім, негізінен әйелдер киімі, зергерлік 
бұйымдарда Греция мен Римнің ежелгі сәніне еліктей бастады. 

Сұлулықтың эстетикалық идеалы 
Бұл дәуірде сұлулық идеалы үлкен, мәнерлі көздері мен кішкентай 

аузы бар қара шашты сұлу болды. Сол кездегі идеалды әйелде жас, қыз 
фигурасы, кішкентай кеудесі және ұзын аяқтары болған. Әйелдер әр он жыл 
сайын өзгеретін сән-салтанатқа бағынады. Ақылды дворянды білімді және 
батыл, талғампаз және іскер адам алмастырды. Талғаммен киіну және 
керемет билеу қабілеті қазір пи кез-келген жағдайда іскерлік, білім, ақыл-ой 
қасиеттерін алмастыра алмады. Ер адамның жетістігінің басты көрсеткіші-
оның әйелі мен қызының киімі. 

Шаш үлгісінің негізгі түрлері 
Рококо кезінен бастап ерлердің шаштары айтарлықтай өзгерді: олар 

салыстырмалы түрде қысқа шаштар болды. Шаш бұйра және әдемі 
сәнделген. Ең танымал "титус" және "каракалла"шаштары болды. Шаш 
табиғи түске ие болды, өйткені опа сәнден шықты.  Шаштарға қосымша 
кішкентай сақалдар — фавориттер болды. Наполеонның мысырлық 
жорығынан кейін мысырлық "а-ля Клеопатра" шаш үлгісі жоғарғы шеңбердің 
ханымдары арасында таралды. Ежелгі дәуірге деген қызығушылықтың пайда 
болуымен олар "грек", "рим" шаш үлгілерін жасай бастайды. "А-ля-грек", "а-
ля-Корина", "а-ля-Фрина", "а-ля-Аспазия" бұйра шаштардан жасалған 
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әйелдік, әсем шаш үлгілері негізінен танымал болды. Шаштың ерекшелігі 
бұйралаудың виртуозды техникасы, бұйралардың әртүрлі түрлерінің үйлесімі 
болды — жалпақ, дөңгелек, спираль, құбырлы. XIX ғасырдың "ежелгі" 
шаштарының міндетті элементі шаш қыстырғыштарымен, түйреуіштермен 
немесе торлармен бекітілген шоғыр немесе шебер жасалған шиньон болды. 

Киімнің негізгі түрлері 
Әйелдер қысқа, тар жеңдерімен және кеудесін жартылай ашатын үлкен 

ойындысы бар тар, сәл оралған көйлек болып табылатын ең жұқа мөлдір 
кенептен шемизье ақ көйлегін киді. Кеуденің астында шемизье көйлегі тар 
белбеумен ұсталды, сондықтан жіңішке фигура грек бағанына ұқсады. 
Сыртқы киім ретінде сұлулар үнді өрнегі мен жиектерінде шашақтары бар 
жұқа кашмир жүнінен жасалған үлкен орамалды қолданды. Киімді өкшесі 
жоқ атласты аяқ киім толықтырды, тобықтан жоғары ленталармен байлады. 
Ампир дәуірінде ханымдарға жиі суық тиді, өйткені олардың жеңіл ақ 
көйлектері, жалаңаш денеге киетін жейделері суықтан қорғамады. Бірақ 
сұлулық құрбандықты қажет етеді. Ерлер нысанды мундирлер киеді, 
алтынмен кестеленген қымбат маталардан тігілген костюмдерді сарай 
жиындарына киеді. "Грек" сәнімен қатар "түрік" сән үлгілері пайда болады. 
Император сарайы мен ақсүйектерінің киімдері ампир стилімен реттелді. 
Олар қарапайым пішімді, сонымен бірге сәнді киімді кие бастады. 

Бас киімдер 
Әйелдердің бас киімдерінде шығыс сәнінің мотивтері басым болды: әр 

түрлі пішінді сәлде, чалма. Олар мөлдір жеңіл муслиндерден, шифондардан 
жасалған, эгреттермен безендірілген. Венгриялық токтар, қалпақшалардың 
барлық түрлері, төбе айналасында барқыт ленталары бар кішкентай сабан 
шляпалары пайда болады. Бал бас киімдері-диадема, тәждер. Қалпақтың 
пішіні шаштың өзгеруімен өзгерді. Ең көп таралған стильдер - "күйме, 
"капот". Осы уақыттағы ерлердің қалпақтары цилиндр тәрізді, доға тәрізді 
өрістерге ие. Өрістердің ені өте тез артады. Қалпақтар үшін материал-велюр, 
киіз. Орта өрістері бар жоғары ағылшын қалпағы сәнге айналады. 

Аксессуарлар, декоративтік косметика 
Біраз уақыт бойы ханымдар талғампаз торларды, орақ тәрізді 

диадемаларды киді. Ампир стиліндегі әйелдер шаштары әр түрлі 
әшекейлермен, байламдар мен бұйраларға арналған тіреуішпен, ұштарында 
дөңгелек шыңдары бар ұзын алтын шаштармен, шаш қыстырғыштарымен 
әдемі безендірілген. 

Әйелдер косметиканы қолданды, бірақ рококо стилімен салыстырғанда, 
орташа, бұрынғыдай далапты қолданды. Иіссу, хош иісті майлар 
қолданылды, ал жаңа ерінге арналған қарындаштар пайда болды. Сәндік 
косметика саласындағы заң шығарушы-Наполеонның әйелі Джозефина 
болды. Қолдар мен аяқтардағы білезіктер, сондай-ақ сақиналар, алқа, 
мойынның айналасында біршама орналастырылған, бай салпыншақтар мен 
диадемалары бар сырғалар өте танымал. Ханымдар иіссу мен ерін далабынан 
бас тартпайды, шашты бояйды, оларға сәнді қызғылт қоңыр реңкін береді. 
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Алғаш рет не пайда болды 
Алғаш рет шаш қыстырғыштарымен бекітілген шиньондар пайда 

болады. 
Бидермайер 
XIX ғасырдың 30-жылдарынан бастап музыка мен ойын-сауықпен өмір 

сүретін Вена сән орталығына айналады, "Вена салтанаты" ұғымы пайда 
болады. Жаңа бағыт пайда болады - Людвиг Эйхродттың "Бидермайер 
Людерлюст" кітабының кейіпкері - шебер кәсіпкерге айналған швабиялық 
ауыл мұғалімінің аты берілген Бидермайер. Олар қарапайым, сырлас, өздері 
үшін  көбірек өмір сүреді және өздері үшін буржуазиялық тіршіліктің 
идеалын - әл-ауқат пен жайлылықты бейнелейді. 

Сұлулықтың эстетикалық идеалы 
Әйелдер талғампаз бас киімдермен жасырылған кішкентай беттер таң 

қалдырады. Бозару, нәзіктік, ойшылдық сәнге айналады.. Дененің шынайы 
формалары корсет, желбіршек, шілтер, қауырсындар мен гүлдерден жасалған 
әшекейлерімен жасырылған. Сұлулар нәзік белді, киім үлгісіне мұқият 
таңдалған әшекейлерді көрсетеді. 

Ер адамдарда рулық дворяндардың орнына жаңа иесі — буржуа келеді. 
Ерлер костюмі айтарлықтай жеңілдетілген. Барлық қасиеттер тапқырлық, 
өмірге епті орналасуға мүмкіндік береді. 

Шаш үлгісінің негізгі түрлері 
Ер адамдар "а-ля Титус" және "а-ля каракалла" қысқа шаш үлгілерін 

жасауды жалғастыруда. Маңдайдан желкеге дейін, ортасында немесе 
жағында шашты екі жағына бөлетін шаш үлгілері пайда болды, қиғаш бөліну 
пайда болады. Шашты маңдайымен немесе құрылғының бүйірлерімен айдар 
түрінде жасау керек. Жақ сақалға арналған сән сақталды, олар қысқа шаш 
үлгісіне сәйкес келді. "Фавориттер" әсіресе танымал болды.1830 жылғы 
шілдедегі оқиғалардан кейін жастар арасында сақал сәні таралады. 

Әйелдер шаш үлгілерінде жалған бұрымдар, бұйра шаштар қайтадан 
қолданыла бастайды. Күрделі шаштар әйелдер кіим сәнінің негізгі 
бөліктерінің біріне айналды. Шаш үлгісінде үш бағыт байқалды: самайда 
біркелкі емес орналасқан үлкен байламдарға жиналған бұрымдар; маңдайдың 
ортасында шаш жолақтарының қиылысуы, көлемді қиғаш буклеттер қажет; 
ағылшын мәнерінде бұйраланған ұзын шаш, беттің екі жағында үш-төрт 
бұрым. Балдарға арналған шаштар биік және төмен болды. Жасанды 
бұйралар қолданылған тәждегі үлкен уақытша байламдар мен ілмектермен 
шаштар сәнге айналды. Шаш шашты ілмектер мен банттар түрінде көтеріліп, 
желке тұсын ашық қалдырды. 

Киімнің негізгі түрлері 
1840 жылдары материалдың сапасы мен сұлулығы ерлер 

костюмдерінде ерекше бағаланды. Бал киімдері үшін барқыт, парша, қымбат 
ағылшын жүні қолданылды. Костюмді безендіруге, сәндеуге көп көңіл 
бөлінді. Қазіргі уақытта әйел келбеті талғампаз, қатал болады. Киім сәні әр 
түрлі болады-олар бал, кездесу, үй, көше, таңертеңгі, кешкі болып бөлінеді. 
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Бас киімдер 
Ерлердегі ең көп таралған бас киімдер болып - қалпақтар қалды. Бұл 

биік цилиндрлер немесе биік немесе конус тәрізді тәжі бар қалпақтар және 
кішкентай иілген өрістер болуы мүмкін. 

Әйелдер бас киімдері шаш үлгісінің түрінің өзгеруімен пішінін 
өзгертті. Сонымен, биік шоқтардың пайда болуымен "күйме" сияқты биік 
түбі бар қалпақтар сәнге енеді. Әйелдер әскери қалпақтардан кивер сияқты 
бас киімдерді қабылдады. Кішкентай талғампаз токтар "а-ля полонез", 
кішкентай күнқағары бар австриялық қалпақшалар сияқты шляпалар, 
бүйірінде ілулі ұштары бар чалмалар киді. Таңертеңгі киімге кәшей мен 
тюльден жасалған,  газ желбіреуіштермен сәнделген қылымсы телпек, 
раушангүлмен, түрлі-түсті бұршақпен безендірілген талғампаз шілтер 
таңғыштар киді. 

Аксессуарлар, сәндік косметика 
Шаш үлгілері бүршіктері бар камелиялармен, кішкентай раушан 

бұтақтарымен безендірілген; олар маңдайының ортасына асыл тастардың 
ұзын тамшылары ілінген тар тізбек түрінде кішкентай фероньер киді. 

Бал шаштары раушан мұнара, марабу қауырсындарымен, алтын 
жалатылған емен жапырақтарымен, жұмақ құстарымен, шие түсті эспримен 
безендірілген. Мойын сызығын, сақиналарды, білезіктерді, танамоншақтарды 
көрсететін ұзын сырғалар сәнді болды. Шаш үлгісінде - тасбақа қабығы, 
сандал ағашы, сүйектен жасалған тарақтар. XIX ғасырда косметика өте 
шебер қолданылған. Егер бұрын ол бетті "бояуға" қызмет етсе, қазір ол тек 
табиғи ерекшеліктерге назар аударып, оларды қоюландырып, нәзік етеді. 
Француз косметикасы жалпыға танымал. Ең нәзік ақ опа, түрлі реңктердегі 
қызғылт далап, қастар мен кірпіктерге арналған бояулар сәнді заттармен 
қатар халықаралық нарықта сұранысқа ие. 

Алғаш рет не пайда болды 
Алғаш рет Франция парфюмерияны өндіруде басымдыққа ие болды, ол 

эфирлер мен эссенциялар жасаудың құпияларын ашты, олар Шығыс 
қасиеттерінен асып түсті. Осы уақыттың парфюмерлік индустриясындағы 
жаңалық-тырнақтардың табиғи сұлулығын сақтауға арналған түрлі құралдар. 
Шашқа арналған лосьондар пайда болады. 

Екінші рококо 
Сарай бұрын — соңды болмаған ысырапшылдықпен және шамадан тыс 

әсемдігімен ерекшеленді, ал императрицаның киімдері керемет әсемдігімен 
ерекшеленді. Императорлық орта сән бағытын белгілейтін, ірі буржуазия 
одан кем түспеуге тырысты: бульварларда серуендеу, дүкендер мен 
мейрамханалардың шамдары, мерекелер, көңілді, оперетталар, соңында темір 
жол құрылысының арқасында мүмкін болған саяхаттар, курорттар сән 
шеруіне айналды. "Екінші рококо" деп аталатын екінші империяның ең сәнді 
стилінде опереттадан бір нәрсе болды. Бірінші дүниежүзілік соғысқа дейін ол 
ресми стиль болып қала берді. 

Сұлулықтың эстетикалық идеалы 
Сұлулық идеалы өндіріс күштерінің тез өсуіне байланысты өзгереді. 
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Іскер адамның бейнесі танымал болады-білімді, ақылды, ерік-жігер мен 
тапқырлыққа ие. Бұл кескіннің қалыптасуына француз жазушысы Жюль 
Верннің үлкен тираждары көмектеседі. Атлас, таза, күңгірт реңді тері әдемі 
болып саналды, оны жағасы көп ойылған бал көйлектеріне таң қалуға 
болады. Сәнді болып ұзын бойлы сымбатты әйелдер саналды. 

Шаш үлгісінің негізгі түрлері 
Бұл уақыттың ерекшелігі ерлер мен әйелдердің париктерден толық бас 

тартуы болды, оларды дайын постижер бұйымдарымен алмастырды. Ер 
адамдар қысқа шаш, сондай-ақ кекілді шаш үлгілерін қалайды, ал самай 
шаштар бұйраланып, самайға таралады. 

Бір қарағанда бірдей шаштар сақалдар мен мұртты алуан түрлі болды. 
Әрбір екінші ер адам кішкентай сақалды-эспаньола мен мұртты киді. 
Сақалдар сына, күрекше, бүрме түрінде болды. Екі бөлікке бөлінген үлкен 
сақалды киді, олар "қарлығаш құйрығы" деп аталды. Әр түрлі пішіндегі 
сақалды киюге арналған сән қолданылады. 

Әйелдердің шаш үлгісінде силуэттің өзгеруі шаштың өзгеруіне әкелді: 
енді шашты бастың тәжіне бұйралармен төседі, ал бұйралар қарбаластың 
силуэтін қайталағандай артқы жағына түсті. Олар жалған өрімдермен, шаш 
үлгілерімен күрделі шаштар жасайды. Әр түрлі бұйралар ("жоңқа", таспа, 
түтік) шашты банттармен, ілмектермен, тәжге тиімді салынған бұрымдармен 
үйлеседі. Үстеме бұрым, торсады (жгуттар) қолданады. Бұл уақыттың 
шаштары күндізгі және кешкі, сондай-ақ жасына қарай бөлінді. Жас әйелдер 
"каскад" шаш үлгісін жасады. Бұрым-торсадтан төмен шоқтарды кию сәнге 
айналды, кейде шашты қалың барқыт жіптердің торына салады. 

Киімнің негізгі түрлері  
Кринолин жоғалғаннан кейін, тарихи стильдердің білгірі ойлап тапқан 

турнюр сәнге айналды. Турнюр артқы жағынан күрделі және көлемді 
бүрмелеудің нәтижесі болды, өйткені белдемше ені бойынша біркелкі 
бөлінгендердің бәрі бір жерде шоғырланған. Денесі ұзын корсетпен 
біріктірілген жаңа силуэт беде сызығын ерекше атап өтуге мүмкіндік берді. 
Күрделі күлтеленген матадан басқа (белдемшенің жоғарғы жағы) бүктемелер, 
фестончиктер, шашақтар, плиссе қосылады. 

Бас киімдер 
Әйелдер «кибиток» стиліндегі қалпақты, ал қыста тонды сорғышты 

киетін. Шаштарын қысқартқан ер адамдар бас киімнің барлық түрін жасай 
бастады. Жылы ауа-райында олар панамалар, киіздің әр түрінен жасалған 
үлкен жиектері бар қалпақтар, канотье киді. Ерекше жағдайларда цилиндрлер 
киілетін. 90-жылдары қалпақша кию басталды. Азаматтық шенеуніктер мен 
студенттер киетін фуражка кең етек алып бара жатты. Бас киімдер таптық 
сипатта болды; сонымен, бас киім ұзақ уақыт бойы байлардың меншігі болып 
қала берді, оны театрға, балдарға, концерттерге барғанда киетін. 

Аксессуарлар, сәндік косметика 
Шаш үлгілерін бағалы тастармен немесе жылтырақтармен, 

бөренелермен, піл сүйегінен жасалған тарақтармен кестеленген бастармен 
безендірілген. ХІХ ғасырда Еуропа мемлекеттерінде монша бөлмелерінің 
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құрылысы дамып, ғасырлар бойғы «судан қорқу» сезімі жойылып, тазалық 
халықтың барлық топтарына таныс болды (ертерек жоғары қоғамның өзі де 
жууды білмеген, беттерін алкогольмен сүрткен). Косметика тек ерекше 
жағдайларда қолданылды, мысалы, бал залы мен шаш сәнімен үйлескен.       

Алғаш не пайда болды 
1832 жылы шілтерлеп, бір сәтте орнына қоятын механикалық корсет 

ойлап табылды. Сол жылы олар арнайы серіппенің көмегімен жеңдердің енін 
реттей бастады, қажет болған жағдайда оларды қысып немесе ерітті. 1859 
жылдан бастап серпімді болаттан жасалған құрсаумен жасанды кринолиндер 
енгізілді. Модернизация сонымен қатар етекке де әсер етті. Рамалары бар 
юбкалар ғасырлар бойы белгілі. Алдымен ауыр маталарды жиектемелер 
тіреп, белдемшеге пішін беріп, содан кейін жылқының қылынан жасалған 
қатаң пальто пайда болды. 19 ғасырдың ортасында крахмалданған бірнеше 
пальто кию болды. Хринолиндер көлемі ұлғайып, олар фуналармен, қыл-
қыбырлармен өсіп кетті. Атлас етік, кринолинмен шар халаттары, күн 
қолшатырлары сәнді болды - көздің жауын алатын ақ тері сәнде болды, 
ханымдар шаруа әйелдеріне ұқсағысы келмеді және әрқашан қолшатыр киіп 
жүрді. Парижде белгісіз жаңадан келген инженер Тимоньерге өнертабыс 
көрсетілді, ол кейінірек тігін машинасы атанды. 

Алғаш рет не пайда болды 
Жалтыраған тафта мен дамаск пайда болды. Ер адамдар жақ сақал 

өсірді. 
Модерн стилі. 
XIX ғасырдың соңында модерн стилі дүниеге келді. Оның 

сипаттамалық ерекшеліктері - жеңілдетілген, тегіс сызықтар, асимметрия. 
Романтикалық хобби, халық шығармашылығына деген қызығушылық, орта 
ғасырлар стильдің ерекше белгілері болды. 

Сұлулықтың эстетикалық идеалы 
Жұмбақ талғампаз әйел, ақылды және білімді, ұзын бойлы, арық, ұзын 

талғампаз саусақтары және талғампаз асыл қасиеттері бар бозғылт беті, 
жартылай жабық, шаршаған көздер сияқты. Ұзын аяқтары бар, кеудесі 
жалпақ, өз-өзіне сенімді, тәуелсіз жасөспірім әйел. 

Шаш үлгісінің негізгі түрлері 
Ерлердің шаштары өте аз өзгерді. Олар сондай-ақ әртүрлі айрықтары 

бар қысқа шаш үлгілерін жасаған – жақ, тік. А-ля капуль шаш сәні екі 
онжылдыққа жуық уақыттан бері танымал. Ендігі кезеңде шашты бұйралады, 
маймен жақты – барлық шаштар тегістігімен, дәлдігімен таң қалдырды. 
Жарты білікшелері бар, дәлірек айтсақ, бір жағына таралған шаштар болды. 
Шаш үлгілері сақал мен мұртпен толықтырылды. Сақалдар эспаньолка 
пішінде болды. Кейбіреулер үлкен сақал қойды. Мұрт көбінесе ширатылған, 
оларға сақина немесе жебе түрін беретін. Америкадан тегіс қырынған 
беттерге сән келді, бірақ кейбіреулері қылқалам түрінде мұртты киюді 
жалғастырды. Ғасырдың басындағы әйелдердің шаш үлгілері негізінен ұзын 
шаштардан жасалып, күрделі етіп жасалған. 1905-1908 жылдары олар 
марсель қысқыштарымен ыстық бұйралау әдісімен жасалған «сәлде», «бүркіт 
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қанаты», «эглон» сияқты шаш үлгілерін жасады. 1909-1925 жылдар 
аралығында көптеген елдердегі көрнекті шаштараздар жасанды әдіс алуға 
тырысты, оның табиғидан көп айырмашылығы болмады. Карл Несслердің 
тәжірибелері сәтті аяқталды. Оның артынан Майер, Шифф, Эжен, Лямер, 
Уэллс оң нәтиже алды. 1904 жылы неміс шаштаразшысы Карл Несслер 
қымбат «алты айлық» бұйралауды ойлап тапты немесе ол перманент деп 
аталады. Ол ХХ ғасырдың алғашқы онжылдығында сәнге айналды, қазіргі 
уақытта да танымалдылыққа ие. Бұл электр немесе бу болуы мүмкін, және 
бұйралаудың екі тәсілі бар – көлденең және тік. 1909-1914 жылдары «конус» 
түріндегі шаш үлгілері кең таралды; бұйраланған шаштар кең толқындарға 
жайылды. Шаштараз салондарының көптігі, шаштараздар мен шаштараздар 
туралы журналдың шығуы «қиял» типіндегі шаш үлгілерінің барлық мүмкін 
нұсқаларының таралуына ықпал етеді. Толқындаудың болуы негізгі 
алғышарт болды. Әртүрлі элементтермен шамадан тыс жүктелген шаштар 
жасанды толықтыруларды қажет етті. Аралас стильдердің шаш үлгілері 
пайда болды, бірақ бұл ерекше жағдайларға арналған балдық шаштардың 
артықшылығы. Олар «грек түйіні», «Мария-Антуанетта», «банду», «сахарит» 
сияқты шаш үлгілерін жасады. Осы шаштардың кез-келгенін жасау 
шаштаразшыларға үлкен шеберлікті қажет етті. 

1916 жылы Германияда сән көрмесі ұйымдастырылды, онда 
костюмдер, қалпақтар мен аксессуарлар модельдерімен бірге шаштараз 
өнерінің үлгілері, шаштараздардың құралдары мен керек-жарақтары 
ұсынылды. 1914-1918 жылдардағы Бірінші дүниежүзілік соғыс әйелдердің 
шаш үлгісіне қатты әсер етті. Қысқа шаштар сәнге айналды. Оның пайда 
болу себебі әйелдердің мейірбике ретінде соғысқа қатысуы болды. Қатерлі 
әскери жағдайлар шашты күтуге мүмкіндік бермеді, сондықтан оларды тіке 
және мойын шеңберімен кесіп тастады, ал шаштың ұзындығы әртүрлі болды. 

1915-1916 жылдары шаш қию сәні тылдағы әйелдер арасында кең 
тарады. Қысқа шаштың арқасында әйелдер бастары ер баланың басына 
ұқсайды, ал егер бұрын қысқа шаштар «сенімсіздік» белгісі деп саналса, қазір 
бұл үйреншікті жағдайға айналды. Ең танымал шаштар - «бубикопф», «а-ля 
гарсон» (ер адамның шаш үлгісіне ұқсас). Әйелдер арасында қысқа шаш 
кесуге арналған сән шашты жаңа силуэт қажеттілігін тудырды. Шаш стилі 
қасқа дейін, айрықпен пайда болады. «Догме систр» тәрізді бұл шаш үлгілері 
ұзақ өмірге арналған. Кішкентай, нәзік шаштар ежелгі Египет шаштарының 
геометриялық силуэттерін еске түсіреді. «Бубикопфтың» көптеген нұсқалары 
болды, олардың кейбіреулері жіңішке бұйраланған шаштардан жасалған. 
Бірте-бірте шаш сәні «фокстрот», «полька» және «танго» қысқа түріне 
айналады. Биге деген құштарлық осы және басқа көптеген шаштарға атау 
берді. Қысқа шаш қиюы біркелкі болмады, алдыңғы шашы ұзынырақ қалды, 
желке шашы шапанмен кесілді, каре. Алдыңғы және бүйір тұтамдары 
толқындармен бұйраланып, жартылай шеңберге бетке, маңдайға 
жатқызылды. 

Тік және бүйір айрықтар, үлкен бұйраланған айдарлар және бір жақты 
пейстер кең таралған. Қысқа шаштарға арналған сән ұзын шаштардан 
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шаштардан толықтай бас тартуды білдірмеді. Олар тегіс шаштардан шаш 
үлгісін түзіп, оларды түйінге байлап немесе мойынға, бастың артқы жағына 
тоқылған, әйгілі балерина Клеро де Меродаға еліктеген. 

Киімнің негізгі түрлері 
Олар барқыт белдемшелер мен атластан немесе шифоннан жасалған 

жейделер киген. Кеңейтілген белдемше қоңырауға ұқсады, бұл әйел 
жамбастарына ерекше сымбаттылық берді. Жейденің алдыңғы бөлігіндегі 
турнюры бар белдемше әйел денесінің сұлбаларын тегіс және еліктіретін етіп 
жасады. 1880 жылға қарай мұндай «Ворт көйлектер» жібек кестелерімен 
және моншақтармен, ою-өрнекпен өрілген. Кесте тігудің сүйікті мотиві – 
сабағы ұзын қисық лалагүл. Олар сүйір саусақпен, шілтермен байланған, 
өкшелерімен әдемі аяқ киім киген. Киімнің сәнді түстері: көк, қызғылт, сұр, 
сары және жасыл. Олар костюмдерді шығыстық және орысша, балет 
эстетикасын кие бастады. Олар әсіресе жапон кимоносын, кесте тігуді, 
фарфорды және кескіндемені жақсы көретін. Бір қарағанда пайда болған 
костюмдер модельдері ерекше силуэтке ие болды және өздерін тым тәкаппар 
етіп көрсетті. Әйелдер көйлектері тар кеудеше және белі жіңішке, жеңдері 
қолды мықтап құшақтап, жағасы жоғары көтеріліп, мойнын құшақтап, алқап 
етегі болған. Тондардың талғампаз үйлесімі тән. Костюм элементі - лифке, 
белдемшеге шаршаулау; шілтер, шпурлар, моншақтар, жылтырақтар, 
страздар, жартылай бағалы тастардың кесілуі қисық сызықтарға баса назар 
аударды. 

Ерлердің киімдері өзгермеді десе де болады, костюмнің элементтері 
өзгерді – жағасы, шалбардың ені, қайырма жағы, пиджактардың ұзындығы, 
пальто. 1913 жылы париждік сән суретшісі Поль Луаре сигар тәрізді силуэт 
басым болатын киім үлгілерінің топтамасын жасады. Көп ұзамай 
француздардың ықпалы ағылшындармен алмастырылды – практикалық, 
қаталдық, менмендіктің жоқтығы, іскерлік көпшілікті өзіне тартты. 
Костюмдерде қарапайымдылық бағалана бастады. 

Бас киімдер 
Түйеқұстың қауырсынымен әшекейленген үлкен кең қалпақтарды 

киген. Қалпақтар басына ұзын шаш қыстырғыштарымен бекітілді. Қысқа 
шаштар пайда болған кезде, әйелдер қалпақтардың жаңа стильдеріне ие 
болады, жиектері қысқарады, оларды толтырылған ұсақ құстармен 
безендіреді – бұл басына терең орнатылған, шашты түгелге дерлік жасырып, 
тек бүйірін қалдыратын қалпақтар. 1910-1914 жылдары қалпақтар үлкен 
зығыр себеттерге ұқсайтыны соншалық, олардың көбеюі, сондықтан олар 
«себет» атауын алған болуы мүмкін. Олар мөлдір мойынорағыштармен және 
перделермен басына жабысатын. Бөріктер кең тарала бастады – олар киізден 
жасалды, жүннен және жібек жіптерден қолмен тоқылған. Ханымдар 
«амазонка», ерлердің бас киімдеріне ұқсас бас киімдер, бас қалпақтар, 
кепештер киді. Үшкіл орамал таққан. 1908 жылы кішкентай шантиклер 
қалпақтарының сәні кең тарады – олар алтын қырғауыл қауырсындарынан 
жасалған талғампаз қабыршақпен тауық бастарына ұқсайды. 

 



82    

Аксессуарлар, сәндік косметика 
Ол кезде әйелдер белгілі бір макияжды жасайтын: терінің нәзік 

бозаруы, қараңғы көздер кескінге мистикалық реңк берді. Қысқа шаштың 
таралуымен макияж өзгерді: көздер мен еріндер боялған, жалған кірпіктер 
пайда болып, көзге жұмбақ көрініс береді. 

1900-1915 жылдардағы шаш сәндеріндегі әшекейлер өте алуан түрлі 
болды: эспрлер, эгреткалар, моншақ жіптер, тасбақа қабықты тарақтары, 
қыстырғыштар, шаш түйреуіштер мен ұсақ тісті тарақтар. Жібек және барқыт 
ленталар жаппай танамоншақтармен, гүлдермен, шілтерлермен, тасбақа 
қабықты тарақпен, шаш түйреуіштермен, кішкентай диадемалармен және 
шілтерлермен біріктірілді.  

Алғаш рет не пайда болды 
Тік тобыққа дейін жететін белдемше мен жартылай іргелек пенжектен 

тұратын қатаң ағылшын стиліндегі әйелдер костюмі сәнге айналды. 
Алғаш рет «алты айлық» шашты бұйралау немесе «ыстық перманент» 

пайда болды, ол екі түрлі болуы мүмкін – электр және бу. Ол екі жолмен 
орындалады: көлденең және тік. 

 
2.1.7. 20 ғасыр шаш үлгілері 
  
ХХ ғасырдың 60-жылдарына дейін шаш үлгілерін жасау тарихы әр 

түрлі әдістерді қолданып, шашты мүмкіндігінше табиғи емес етіп беруге 
деген шексіз әрекеттермен сипатталуы мүмкін. Ең танымал құралдардың 
арасында француз шаштаразы Марсель Гратье ойлап тапқан «толқындық» 
шаш үлгісіне арналған құрылғылар болды. Бұл шаш үлгісін жасаған кезде 
шаш аяусыз жанып кетті. Бұл дәуірде будуарлардан үнемі күйіктің иісі болуы 
ғажап емес. Егер шаш осы процедурадан аман қалса, оны үйде өсірілетін 
бояғыштармен боялған, содан кейін үлкен көлемді шаштарға қол жеткізу 
үшін париктер, шиньондар және қабаттар қолданылған. 1906 жылы Карл 
Людвиг Несслердің тұрақты толқынның өнертабысы жағдайды жақсартпады. 
Несслер шашты сілтілі ерітіндіге сіңдірді, содан кейін оны өте жоғары 
температураға дейін қыздырылған темір өзектерге орады. Вся процедура 
занимала около шести часов, часто сопровождаясь ожогами. Кейінірек ыстық 
таяқшалар электрлік таяқшаларға ауыстырылды. Ақ шаш әрқашан иелерін 
қорқыта бермейтін, керісінше, ХІХ ғасырдың аяғында ақ шаштары бар 
әйелдер өте тартымды болып саналды. Қажетті әсерге жету үшін «жолы 
болғыш» емес ханымдар (сұр шашты алу кезінде) шаш ұнтағын қолданды. 

20-шы жылдардағы Бірінші дүниежүзілік соғыс модернизмнің бәріне 
деген сүйіспеншілігімен қысқа шашқа сәндік енгізді, тіпті ешқашан шашты 
қиып көрмеген әйелдер жаңа шаш үлгісін алу үшін шаштараздарға барды 
және олар да сәнге еріп жүргендерін көрсетті. Бірақ 30-шы жылдары әйелдер 
шаштарын қайтадан өсіре бастады, бұйралар мен толқындар сәнге оралды. 
Сонымен қатар, «платина» аққұбалар болу өте сәнді болды. Шашты 
жеңілдету үшін шашқа өте зиянды сутегі асқын тотығын қолдану қажет 
болды. 40-шы жылдары қайтадан Вероника Лэйк пен Лора Бэколл сияқты 
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жартылай ұзын және ұзын шашты кию сәнге айналды. Бақытқа орай, 1948 
жылы «суық» бұйралау ойлап табылды, енді бұйралау үшін шашты жылыту 
қондырғыларымен жағудың қажеті жоқ, олар енді химиялық реакциямен 
қыздырылды. 

 50-ші жылдар, сөзсіз, шаш үшін ең қиын кезеңдердің бірі болды. Оған 
себеп жаңа құралдарды ойлап табу болды. Сәнді лак қазір жаппай 
шығарылады. Жаңа «Lockwell-Wickler» жүйесі үйде бұйралау мен шашты 
бояуды кеңінен қолдануды қамтамасыз етті. Бұл жаңалықтар нарыққа толы 
болды. Ұзын, түк шаштары жаңа лактардың арқасында сақталды. 

Сонымен қатар, табиғи шаштардың жағымды бағыттары болды. Одри 
Хепберн шашты төбеге мықтап тартқанда, «жылқы құйрығы» шаш үлгісін 
дүниеге әкелді. Бұл шаш сәні бірнеше қыздардың буынында өте танымал 
болды. Басқа әйелдер фрезерленген шаштараздың жаңа түрін таңдады. Бұл 
төңкеріс, шашты сәндеусіз, қылқаламсыз және бекітусіз тәртіппен 
жүргізілген, шаштаразды жетекші Видал Сассун ұсынды, ол ұқыпты шаш 
қиюды ұсынды. Бұл жаңа шаштар әр таң сайын көп уақытты қажет етпейтін. 
Бірақ 50-ші жылдардағы тарақ шаштар қалай 60-шы жылдардағы ұқыпты, сау 
шаштарға айналды? Әрине, бұл бірден болған жоқ. Бұл уақытты, шашты 
күтуді және үлкен шыдамдылықты қажет етті - және шашты қырқудың 
орнына шашты өсіруге мүмкіндік беретін кәсіби жұмыс. Бұл қозғалыс гуру 
ұзын шашты Джордж Майкл болды, оның Нью-Йорктегі салоны кино және 
теледидар жұлдыздарының кездесу орны болды. Енді жамбастың ұзындығы 
немесе тіпті ұзындығы шашты көру мүмкін болды. 60-шы жылдардан бастап, 
шаштары бос шаштармен әр маусымда адамдар сәндеуге көп уақыт кететін 
шаш үлгілерін таңдайтындарға және қарапайым шаш үлгілерін 
таңдайтындарға бөліне бастады. Фарах Фовсет-Мейджердің қисық шаш 
үлгісі 70-ші жылдардағы ерекше белгіге айналды, сол кездегі Али 
МакГравтың Махаббат тарихындағы ұзын, түзу, хиппи шашты шаштары. 
Міндетті шаштараз 60-шы жылдардан кейін өз жұмысын тоқтатты, әйелдер 
оларды басқаратын шаштараз жасай бастады. 

 
2.2. Шаш үлгілері туралы жалпы мәліметтер 
 
Шаш үлгісі – бұл шаштараздың шебер қолдарымен қажетті құралдар 

мен материалдармен жасалынған шаш. Оны жасау барлық бөлшектерді 
зерттеуді қамтиды. Түпнұсқа немесе ерекше шешіммен мүлдем басқа модель 
алу үшін шаш элементтерінің бірін өзгерту жеткілікті. Шаш жасау кезінде 
шаштараз стандартты элементтер жиынтығын қолданады. Нағыз шеберлік 
олардан ерекше және сәнді нәрсе жасауда. Бірақ эксперименттерді бастамас 
бұрын, шаштың негізгі элементтерін жақсы меңгеру керек. Шаштың 
элементтері қандай және олар қандай? 

 
2.2.1.  Шаш үлгілерінің заманауи бөлшектері 
Айрық — бұл шашты шаш үлгісінде немесе сәндеуде бір-біріне тең 

немесе тең емес бөліктерге бөлетін сызық (2.1 сурет). Классикалық айрық 
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маңдайдың ортасынан бастың ең жоғарғы нүктесіне дейін созылады. 
Айрықтың барлық түрлері шашты модельдеуге дерлік шектеусіз 
мүмкіндіктер береді. Айрықты өзгерту үшін тарақтың бір минут немесе 
бірнеше қозғалысы жеткілікті. Әрбір айрық түрін барлық шаштарда 
қолдануға болады. Ерекшелік – шаштың артқы жағында тегіс таралатын 
шаштар. Айрықтың түрін өзгерту арқылы сіз қатаң шашты назды шашқа 
өзгерте аласыз және керісінше. Көптеген басқа шаш элементтерінен 
айырмашылығы, табиғи түрде болуы мүмкін. Ұзын, бос шаштың өзі бастың 
екі жағында екі бөлікке түседі. Өкінішке орай, табиғи айрық, әдетте, тым 
ұқыпты көрінбейді. Оны «құйрықты» тарақпен түзету керек. 

 
 

2.1 сурет -  Айрық түрлері 
 

Айрықтың қандай түрлері бар: түзу, бүйір, қиғаш және зигзаг. 
Айрықтың бұл төрт түрі кейде шаш үлгісін адам танымастай етіп 
өзгертеді. 

Тік айрық – классика. Бұл айрықтың ең қарапайым және кең 
таралған түрі. Тікелей айрық сызығы маңдайдың ортасынан бастың 
ортасында бастың артқы жағының ортасына қарай өтіп, шашты екі 
бірдей бөлікке бөледі. Бұл сопақ беті бар адамдарға сәйкес келеді, 
сонымен қатар квадратты немесе кең бетті көрнекі түрде тарылтуға 
мүмкіндік береді. 

Бүйір айрық – шашты тең емес екі бөлікке бөлетін сызық. Ол 
бастың сол немесе оң жағына қарай айтарлықтай араластырумен 
орналасқан. Бүйір айрық – жіңішке немесе жеткіліксіз шашты адамдар 
үшін нақты құтқару. Бүйір айрықпен шаштың көп бөлігі бір жағына 
тарап, шаш қосымша көлем алады. 

Қиғаш айрық  — бұл маңдайдың сол жақ бұрышынан бастың 
артқы жағының сол жағына қарай жүретін қиғаш сызық. Бүйірлік айрық 
сияқты, диагональды бөлік шашқа көлем қосып, шаш сәнін визуалды 
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түрде көтереді. 
Зигзаг айрық бастың ортасынан төмен қарай жүгіреді. Ол 

кезектесіп құлыпты солға және оңға лақтыру арқылы жасалады. 
Зигзагпен бөлінген шаштар әрқашан стильді және экстравагант болып 
табылады. 

Фигуралық айрық — әртүрлі суреттерді қалыптастыратын бірнеше 
түзулерден тұрады. 

Фигуралы «зигзаг айрық». 
Фигуралы «Шахмат айрық» 
Шаш үлгісін жасау үшін бірнеше түзу сызықтардан тұратын фигуралы 

айрық. 
Жартыайрық — бұл айрықтың қысқартылған сызығы. Бұл бүйір, түзу 

және бұйра болуы мүмкін. 
Вертикаль айрық – шашты тік тұтамдарға бөлуге мүмкіндік береді. 
Көлденең айрық – шашты көлденең тұтамдарға бөлуге мүмкіндік 

береді. 
 

         Сәйкес айрықты таңдаудың басты критерийі – беттің пішіні. 
 Дөңгеленген силуетті көзбен ұзарту қиғаш сызық бойымен немесе 

төмен бүйірлік айрыққа көмектеседі. 
 Дөңгелек бетке орталық айрық қолданбаған дұрыс. 
 Сопақ бетті әйелдер өз шаш үлгісі үшін шаш бөлудің кез-келген түрін 

таңдай алады. 
 Зигзаг пен бүйірлік бөлу тіктөртбұрышты силуэт контурын жұмсартуға 

көмектеседі. 
 Үшбұрышты тұлғаның теңгерімсіздігін азайту үшін дұрыс орындалған 

бүйір немесе түзу айрық көмектеседі. 
Квадрат түріндегі беттілер түзу айрыққа артықшылық беру керек, бұл 
бетті жұмсартады. 
 
Толқын - тегіс иілген және екі жағынан тәждермен шектелген шаш 

үлгісінің элементі.  
Бетке қатысты толқындар шығыңқы болуы мүмкін – бет жағына қарай 

бағытталады және шаш сызығынан асып кетеді, ал кері толқындарда – бет 
жағынан бағыттар болады. 

Бөлінуге қатысты толқындар қиғаш – олар айрыққа 45 градус бұрышта 
орналасқан, түзулер - айрыққа параллель жүреді, ал көлденең - толқынның 
бағыты ойдан шығарылған айрыққа перпендикуляр болады. 

Толқындардың бөлінуіне қатысты орналасуы бойынша бірнеше түрі 
бар (болжамды немесе бар): түзу, көлбеу және көлденең; бағытта: бет 
(шығыңқы) және кері; пішінде: тар, кең, үлкен, терең, жалпақ. 

Түзу толқындар – айрыққа параллель, қиғаш – айрыққа өткір бұрышта, 
көлденең – айрыққа тік бұрыштарда (перпендикуляр) орналасқан. Тар 
толқындардың ені 2-3 см-ден аспайды, үлкендері 5-6 см-ге жетеді. Терең 



86    

толқындар ұзақ тұрады. 
Бет толқындары – бетке бағытталған шығыңқы доға. Олар бетті 

жақтап, шаштың өсу сызығынан жартылай тыс шығады. 
Кері толқындар – беттен ары жасалады. Бұл толқындар бет 

толқындарына қатысты көмекші болып табылады және оларды толықтырады. 
Толқындарды шығыңқы және кері толқындарға бөлу салыстырмалы: 

егер шаштың бір жағында толқын шығыңқы болса, онда екінші жағында ол 
кері, керісінше болады. Шығыңқы толқындарды дұрыс орналастыру 
маңызды. Фронтальды толқын маңдай ойығын жауып, уақытша толқын 
уақытша шығыңқысында жатуы керек, ал бет толқыны щекке шығып 
құлақты жауып тұруы керек. 

Шаштың тəжі – бұл толқынның ең биік бөлігінің сызығын 
бейнелейтін шаш үлгісінің элементі. Шаш бағытын керісінше өзгертетін 
жерде өткір иілу пайда болады. Бұл тәж. Тәждер толқындарды бір-бірінен 
ажыратады. Олардың биіктігі мен қалыңдығы әр түрлі болуы мүмкін: биік, 
аласа, жіңішке (өткір) және жуан (доғал). 

Тәж кең немесе тар, жоғары немесе төмен болуы мүмкін. Ұсынылған 
толқын ұзындығы – 2 см, ені – 5-6 см. Тәждер неғұрлым тар және жоғары 
болса, соғұрлым шаш үлгісінің тозуы ұзақ болады. 

Толқындау - Бұл шашты саусақтарыңызбен арнайы бекіту қоспасын 
қолданып сәндеу (2.2 сурет). Шашты кептіру процесі шашты толық 
құрғағанша жасалуы керек, ал жіптер жақсы бекітілуі үшін оны салқын 
ауамен аяқталуы керек. Тәждер неғұрлым жоғары және өткір болса, шаштар 
соғұрлым ұзаққа созылады. 

 

 
2.2 сурет. Толқындау 

 
Толқындау бұл анық толқындар түріндегі фактуралы шаш үлгісі, 

ерекше мәнерлі көрінеді. 
Сыртқы келбетке әйелдік пен рақымдылық қосады. Шаштар сәнді 

көрініс үшін жиі қолданылады. 
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Толқынды шаштар сәнді ретро көріністер үшін жасалады. 
Толқындаудан кейінгі шаш толқын түрінде біркелкі құрылымды 

сақтайды. 
Бұрым (локон) — бұл түтікке оралып, спираль түрінде салынған шаш 

тұтамы. Бұйра шаш үлгісі – сәндеудің негізгі түрлерінің бірі. 
Бұйралау технологиясы шаштың көрінісін және жалпы шаш сәнін 

түбегейлі өзгерте алады (2.3-сурет). Шаш тұтамдарының бұйралану бағыты 
көлем береді, ал ширатылған тұтамдар шаш үлгісіне жеңілдік береді. Түсіп 
тұратын бұйралар көптеген кешкі шаш үлгілерінің негізі болып табылады. 

Сегіз, жартылай сегіз, кішкентай бұйра немесе тығыз бұйралар, кең 
тұтамды бұйралар – үлкен таңдау мен алуан түрлілік бар. Мұндай 
бұйраларды орындау үшін ұштары спираль түрінде олардың ортасынан 
түсетін тік, көлденең, төмен түсетін бұйралар қажет, ұзын шаштары 20-25 см. 

Орамалау технологиясы бойынша бұрымдар: шаш үлгісіне жеңілдік 
пен икемділік беретін жоғары бұйраланғандар; мамық шаштың әр түрлі 
түрлерін жасауға мүмкіндік беретін төмен бұйраланғандар, кішігірім 
бұрымдарды бұйралауға кеңес беріледі, сондықтан шаш үлгісі қызығырақ 
болады; сегіз, жартылай сегіз, бұл әдіс ұзын шашта қолданылады, бұйрасы 
серпімді және төзімді. 

 

 
2.3. сурет – Бұрым түрлері 

 
Кекіл – шаш үлгісінің маңызды бөлігі болып табылады, бірақ ол 

болмауы да мүмкін. Кекілдер ұзындығы, тығыздығы, тік айрығы, жиектері, 
жұқаруты, бояуы және т.б. бойынша түрленеді. 

Кекілдің типтері (түрлері). Кез-келген кекіл тіпті қарапайым шаш 
үлгісіне ерекшелік бере алады, немесе, керісінше, маманның барлық еңбегін 
бұзады. Бір ғана кекілді өзгерту шаш үлгісін тұтастай қабылдауды өзгертеді. 
Сондықтан, кекіл көмегімен сіз шаш үлгісін жаңарта аласыз немесе кейбір 
кемшіліктерді жасыра аласыз. Кекілдің түрлілігі өте үлкен. Атап айтқанда, 
ұзын және қысқа, қарапайым және бұйра, түзу және қиғаш, симметриялы 
және асимметриялы, бір деңгейлі және көп деңгейлі, жуан және жұқарған, 
жоғарғы және төменгі, көтерілген және түсірілген және т.б. Жалпы алғанда, 
барлық кекілдерді екі үлкен топқа бөлуге болады: шаш үлгісінің жеке бөлігі 
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ретінде немесе қосымшасы ретінде. 
Бұрым – бұл қалыңдығы, жіптердің қалыңдығының жартысында 

үлестірілген (доғал), таралған және тығыз біліктерге айналдырылған шаштар. 
Бұрым жасалынған шаш көлемді және сәнді қайырылған көрінеді. Ең 
алдымен, бұрымдар мерекелік сәндеуге сәйкес келеді, мысалы, бұл элемент 
үйлену шаш үлгілерінде өте жиі қолданылады. Табиғи гүлдер шаштың 
бұрымдарымен үйлеседі. 

Білікше — бұл таралған және білікше түрінде салынған шаш, негізінен 
олар шаш өсуінің шеткі сызығы бойымен салынған, бірақ басқа түрлері де 
бар. 

Білікше шаш үлгісінің элементі – бұл цилиндрлі бума, яғни шашты 
тарақпен айналдырып, цилиндрлі пішінге айналдырады. Білікше, әдетте, шаш 
сызығының жиегі бойымен қолданылады. Бұл шаш үлгісінің элементі тек 
тегіс шашта жасалуы мүмкін. Сізге міндетті түрде шаш түзеткіші қажет 
болады. Шашты ұшынан бастап білікшеге айналдырады. Егер сіз шашты екі 
бөлікке бөліп, екі білікшені ортасына қарай бұрасаңыз, түпнұсқа шаш үлгісі 
жасалады. 

Таралған шаш – бұл шаш тұтамының бүкіл ені мен қалыңдығы 
бойынша шашты тығыз айналдыру процесі. Шаш үлгісінің көлемін және 
пішінін жасауға көмектеседі. Ол жиі тістері бар тарақпен (құйрық тарақ) 
жүзеге асырылады. Әдетте, шаш үлгісінің ішінде жасайды. 

Түтіккен шаш дегеніміз – тұтамның жоғарғы жағындағы шашты аздап 
бұлғау (әлсіз таралған шаш). Бұл сонымен қатар шаш үлгісі мен оның жеке 
элементтеріне көлем мен форма беруге көмектеседі. Әдетте бұл шаштың 
шеткі тұтамдарында қолданылады. 

Шиыршық – сақина түрінде бір айналымға оралған бұйраның бөлігі. 
Бедер – бұл атыздармен бөлінген шаш тұтамдары. Көбінесе, біз көлемді 

өрімдерді тоқу кезінде бедерді байқай аламыз. 
Өрім – шаш үлгісінің өте танымал элементі. Шаш өрудің көптеген 

әдістері бар, олардың кейбіреулері тіпті кіші түрлерге бөлінеді. Үш жіптің 
өрімдері бар (классикалық өрім), төрт жіптен, бес жіптен (көлемді өрім), 
алты жіптен өру, француз өрімі, дат (неміс немесе кері), балық құйрығы 
өрімі, бұралмалы өрім, жалпақ дәндері бар өрімдер (ашық тоқыма) Афро-
өрімдер. Әр түрлі типті және кіші түрді біріктіруге, сондай-ақ өрімді шаштың 
басқа элементтерімен бірге қолдануға рұқсат етіледі. 

Бақалшық — орама түрінде бұралған және бастың артқы жағына 
немесе сәл жоғары жатқызылатын шаштар. Бақалшықты жасау үшін шашты 
артқа тарайды, шираққа бұрап, жоғары көтереді. Ширақты бір қолмен ұстап, 
екінші шашты бастың оң жағынан шираққа қарай тарайды. Шаштың 
көмегімен шаш үлгісінің осы элементін орап алғандай, ширақты жабады. Бос 
шашты өрімнің құйрығының астына бүктеп, шаштың ширағымен жабады. 
Шираққа оңнан солға қарай үлкен түйреуіш, содан кейін дәл сол сияқты 
кішкене түйреуіштер салынады. Олар әбзелді бүкіл бетіне бекітуі керек. 
Содан кейін үлкен шаш қыстырғыш алынып тасталады. Бақалшық 
бұйралармен сәтті үйлеседі. Бұл шаш үлгісі мойынды ұзартып көрсетеді және 
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жұмсақ, әйелдік көрініс береді. Егер ұзын шашта, тәждің көлеміндей болса, 
түссе, оған тамырларға бірдей көлем беруге болады: басыңызды төмен 
түсіріңіз, лакпен себіңіз және осы күйде құрғатыңыз. Содан кейін шашты 
артқа тартыңыз және лакпен бекітіңіз. 

 
2.2.2. Шаш үлгілері мен шаш қиюдың нобайлары мен 

технологиялық сызбалары 
 
Шаш үлгісін сәндеу - бұл шашты кесу, сәндеу, бұйралау немесе бояу 

арқылы жаңа шаш үлгісін жасаудың шығармашылық процесі. Модельдеу 
дегеніміз – кез-келген сипаттамалық бөлшектерді қолдана отырып, оның 
әртүрлі нұсқаларына негізделген шаш қию мен шаш үлгілерінің 
модельдерін құру және дамыту процесі, сонымен қатар суретті немесе 
фотосуреттен модельді қайта құру процесі (сурет пен фотосурет әрқашан 
шаш үлгісінің кескіні болып табылады). 

Шаш үлгісін модельдеу кезінде сәнгер клиенттің қалауын, 
функционалдығын және шаштың эстетикалық мақсатын біледі. Осыған 
байланысты әр жағдайда шығармашылық процестің ерекшеліктері болады, 
өйткені шаштың мақсаты мен оны қолдану шарттары оның формасын 
белгілі бір деңгейде белгілейді. Жаңа модельдің пішінін табу – бұл 
сәнгердің алдында тұрған көркемдік міндет. 

Жеке модельдеудегі суретші-сәнгердің жұмысы әр адаммен жеке 
жұмыс жасау болып табылады, сондықтан кез-келген шаш үлгісінде жұмыс 
істей бастағаннан кейін маман, ең алдымен, белгілі бір адамның көркем 
бейнесін – шаш үлгісін модельдеуді анықтауға тырысады. 

Жаңа шаш үлгісін модельдеу процесі өзіндік ерекшеліктерге ие және 
кезең-кезеңімен жүзеге асырылады. Идеяны қалыптастырудың бастапқы 
кезеңінде интуитивті және кездейсоқ элементтердің мүмкін болатындығын 
ескере отырып, шаш үлгісін жасаудың шығармашылық процесі осындай 
дәйектілік түрінде ұсынылуы мүмкін. 

Сән бағытын зерттеу – дәуірді, стильді, сәнді жан-жақты қабылдау 
және білу. Сән дизайнерлері өздерінің модельдерін тұрмыстық сәндегі 
күтілетін өзгерістерді түсіріп, шығармашылықпен түсіну арқылы жасайды. 
Олар алға қарай қадам жасайтын модельдерді ұсынады. Жаңа модельдер 
тарихтың халықтық дәстүрлері мен заманауи сән үрдістерін терең зерттеуге 
негізделген. 

Жеке сұранысты зерттеу – шаш үлгісін модельдеу кезінде суретші-
модельер ең алдымен оның функционалдығы мен эстетикалық мақсатын, 
яғни оны қолдану шартын нақтылайды. Осыған байланысты әр жағдайда 
шығармашылық процестің ерекшеліктері болады, өйткені шаш үлгісінің 
мақсаты мен оны қолдану шарттары белгілі бір дәрежеде оның формасын 
белгілейді. 

Шығармашылық ізденіс – сәнгердің санасына енетін, өте күрделі 
көркем образ процесі, көбінесе бұл бір емес, бірнеше кескіннің пайда 
болуымен байланысты, бірінен соң бірі жақын, әр түрлі болып шығады. 
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Олардың тек біреуі ғана кейіннен жеткілікті айқындық пен толықтыққа ие 
болады. 

Жұмыстың бастапқы сәтінде сызба модель құруда өте маңызды рөл 
атқара алады. Ойда пайда болатын сурет қағазға өте жақсы бекітілген – бұл 
ақыл-ой жұмысын толықтыруға, нақтылауға және тексеруге мүмкіндік 
береді (2.4-сурет). Дизайнерлер форманың алғашқы идеясын бастапқы 
нобайда көрсетеді, оны нобайларда дамытады, содан кейін жұмыс 
нобайында өңдейді. Модельдеудің тағы бір техникалық құралы, әсіресе ең 
мәнерлі көлемдік формаларды іздеу кезінде, ермексазды қолдана отырып 
модельдеу болуы мүмкін. Суреттер, тіпті шаштың көптеген бұрыштарын 
көрсете отырып, үш өлшемді кеңістіктегі композициялық қатынастардың, 
пропорциялар мен архитектониканың барлық ерекшеліктерімен мүсіндік 
форма туралы толық түсінік бере алмайды. 

Жобаны әзірлеу барысында бірінші және екінші құралдарды қолдануға 
болады, бұл шығармашылық ізденістер кезінде қалыптасатын жағдайларға 
байланысты. Мүмкін, екеуін де қолданған жөн, ең алдымен нобайды, содан 
кейін мүсінді нақтылау және көлемді көбейту түрінде қолдану керек. 

Жабыстырма-модельдеу өте маңызды, өйткені құрылған формалар 
түсінікті. Оның алдында үнемі белгілі бір пішінді көріп, сәнгер бөлшектерді 
оңай жинайды немесе өзгертеді және ең бастысы, шаш үлгісінің дизайнын, 
оның ерекшеліктерін анық көреді, сондықтан үлкен сенімділікпен 
бөлшектерді алудың техникалық әдістерін, олардың қосылуын және 
үйлесуін, операциялардың технологиялық дәйектілігін болжай алады шаш 
үлгісін жасау. 

 
2.4. сурет – Шаш үлгісін орындау нобайлары 

 
Конструктивті шешім – бұл шаш үлгісін салуға арналған жүйені құру, 

яғни әр түрлі құралдар мен керек-жарақтарды қолдану арқылы жеке 
бөлшектерді алудың технологиялық әдістерінің жиынтығын, сонымен қатар 
оларды модельге қосудың технологиялық әдістерін табу (2.5-сурет). 
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Бұл көркемдік дизайнды жүзеге асыруға арналған технологиялық 
құжаттаманы әзірлеу. Модельдің толық жобалық-технологиялық 
құжаттамасы жалпы бөлшектер мен шаш үлгілерін салуды алдын-ала 
анықтайтын технологиялық нұсқаулықтарды, эскиздер мен сызбаларды 
ұсынады; олар бастың жекелеген бөліктеріндегі шаш ұзындығының 
арақатынасын және оларды өңдеу әдістерін көрсетеді (жіңішкеру, бітіру және 
т.б.), композицияның ерекшеліктерін көркем және сәнді талаптар 
тұрғысынан түсіндіреді және нәтижесінде құралдар мен керек-жарақтарды 
қолдану ерекшеліктерін нақтылайды, әсіресе тарақпен, ескере отырып 
текстуралар, түстер, әр түрлі стильдегі сәндік әрлеу; осы модельді қолдану 
және әр түрлі жағдайларға байланысты тарақ нұсқалары бойынша ұсыныстар 
берілген. 

 
2.5. сурет – Шаш қиюдың технологиялық картасы 

 
Идеяны жүзеге асыру – шаш үлгісін іс жүзінде жүзеге асыру. 

Ондағы барлық техникалық модельдеу құралдарын қолдана отырып, 
дайындық жұмыстары қаншалықты маңызды болғанымен, модель 
жасаудың шығармашылық процесі шаштың өзін құрумен аяқталады. 
Суретші-сәнгер өз шаштарын жақсы тарата білуі керек, өйткені шашты 
сәндеу, аяқтау кезінде ол өзінің ниетінің сәл өзгеше көрінісін ала алады, 
бұл модельдің көркемдік қасиеттерін жақсартуға көмектеседі.Құрылған 
модельді жүзеге асыру және тарату.  

Байқауда танылған немесе конструкторлық-технологиялық 
бюроларда дамыған шаш үлгілері кең таралуда. Бірінші жағдайда модель 
фотосуреттерді газет-журналдарда жариялау арқылы таратылады, 
екіншісінде толық дизайнмен және технологиялық дамумен бірге арнайы 
басылымға орналастырылады: журнал, жарнама буклеті, экспресс 
бюллетені. Сонымен, шаш үлгісін жасаудың шығармашылық процесі 
жалпы (көлемді) нақты (бөлшектер) арқылы кезең-кезеңімен нақтылау 
болып табылады және соңғы кезеңде максималды нақтылыққа жетеді. 
Модельдің композициясын шешу дегеніміз – дизайнердің ойында 
қалыптасқан идеяға сәйкес келу, нақты егжей-тегжейлі даму, сындарлы 
даму беріп, көркем идеяны өмірге әкелу. 
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2.2.3. «Шаш үлгісі мен шаш қиюдың композициясы» туралы 
түсінік. Композицияның негізгі заңдары 
 

Шаш үлгісінің композициясы дегеніміз - бұл шаштараз 
элементтерінің біртұтас тұтастыққа біріктірілген, жалпы түсінікпен 
біріктірілген тіркесімі. Шаш үлгісінің құрамы оны құрайтын бөліктердің 
құрылысы, орналасуы және арақатынасы ретінде түсініледі. Осы 
әрекеттердің түпкілікті нәтижесі композиция деп аталады - шаштың өзі. 

Шаштың безендірілуі композицияға тікелей байланысты. Модельдеуде 
белгілі бір заңдылықтарға сәйкес құру процесін тұтастай шаш сәнін де, оның 
жеке бөлшектерін де, көркемдік дизайн деп те атайды. 

Композицияның негізі - форманы құрайтын көлемдер жиынтығы 
(бөліктер), осы көлемдердің арақатынасы, жалпы пропорциялар (масштаб) 
және силуэт. Шаш үлгісінің сұлулығы мен мәнерлілігі композицияның 
тұтастай алғанда қаншалықты сәтті шешілуіне байланысты. 

Шаш үлгісінің дұрыс дизайны үшін формалау мен композицияның 
объективті заңдылықтарын білу қажет, яғни. композициялық компоненттер 
және композициялық құралдар. Шаштараз композициясының құрамдас 
бөліктері форма, силуэт, сызықтар (конструктивті және декоративті), түс, 
оның жеке бөлшектері және декор (безендіру элементтері) болып табылады. 

Композициялық құралдар дегеніміз пропорциялар, масштабты сақтау, 
барлық элементтер сипатының бірлігі, симметрия және асимметрия, 
композициялық тепе-теңдік, статика мен динамика, ырғақ, контраст, нюанс. 

Композицияның алғышарты – форма мен стильдің біртұтастығын 
сақтау. Бұл шарттың орындалуы уақыттың рухын шаш үлгісі түрінде жеткізе 
білуге байланысты. 

Композицияның мақсатты бірлігімен суретші-сәнгер өз идеясының 
мазмұнын білдіреді, оны нақты, түсінікті және әсерлі етеді. Кез-келген 
композицияны негізгі, онша маңызды емес және кіші элементтердің 
жиынтығына негізделген белгілі бір жүйе ретінде қарастыруға болады. 

Композиция заңдары: 
 композиция компоненттері мен композициялық құралдары шаш 

үлгісінің мақсатына бағынуы; 
 композициялық орталықтың болуы; 
 композицияның барлық бөліктері мен компоненттерінің бір-бірімен, 

сондай-ақ адамның бет-бейнесі мен фигурасымен 
пропорционалдығы. 
Композицияның бірінші заңы: шаш үлгісі мақсатының 

органикалық бірлігі және оның формасы (функционалдығы); бастапқы 
материалдың шаш үлгісінің мақсаты мен формасына сәйкес келуі; бастапқы 
материал мен декордың (декорациялардың) бірлігі. 

Шаш үлгісінің функционалдығы оның формасының мақсатына 
сәйкестігі деп түсініледі. Шаш үлгісіндегі кез-келген деталь, сондай-ақ оның 
пішіні тұтастай алғанда, түпнұсқа материалдың сипаттамаларын көрсетсе 
ғана әдемі көрінуі мүмкін, яғни. шаш құрылымы. Текстурада шаш бос, 



93   

серпімді, бос, жұқа, қалың және т.б. Шаштың көркемдік (және практикалық) 
құндылығын тек осы бастапқы деректерді ескере отырып және суретшінің 
ниетін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін белгілі бір композициялық құралдар 
мен тәсілдерді қолдану арқылы ғана қамтамасыз етуге болады. 

Шаш үлгісін безендіруге бұйымдар, бижутерия, ленталар, құрсаулар, 
гүлдер, бұйралар, түрлі-түсті ұнтақтар және т.б. қолданылады. Әрбір 
жағдайда әрлеу түрлерінің кез-келген түрін қолдану бастапқы мәліметтерге 
композициялық сәйкес келуі және шаш үлгісінің мақсатына сәйкес келуі 
керек. Зергерлік бұйымдарды шаш үлгісі композициясында қолданған кезде 
оның сипатын, сыртқы түрін, жасау техникасын ескеру қажет, өйткені ол 
шаштың құрылымдық және текстуралық қасиеттеріне (алғашқы мәліметтер), 
сонымен қатар шаш үлгісіне қайшы келмеуі керек. 

Дұрыс құрастырылған модельге композицияның идеялық бағытын 
ерекше атап өту қажет жағдайларды қоспағанда, ешқандай қосымша 
декорация қажет емес. Бұл жағдайда декорация органикалық түрде модель 
құрамына кіреді. Мысалы, қалыңдықтың шаш үлгісіндегі перде немесе ақ 
гүлдер, бәсекеге қабілетті шаш үлгісіндегі эмблема немесе тарихи уақытты 
немесе тарихи түрді дәл көрсететін ерекше зергерлік бұйымдар. 

Зергерлік бұйымдардан басқа модельді безендірудің басқа құралдары 
бар. Шаш үлгісі бөлшектерінің пішіні негізінен оның дизайнымен 
анықталады. Шаштың пішіні қаншалықты күрделі болса, оны білдіретін 
конструктивті сызықтар соғұрлым алуан түрлі болуы мүмкін. Бұл түзу, 
қисық, қисық, тік, көлденең, ұзын сызықтар немесе олардың әр түрлі 
тіркесімдері болуы мүмкін. Бұл сызықтар шаштың пішінінен бөлінбейді және 
модельдің конструктивті ғана емес, сонымен қатар эстетикалық шешімінің 
маңызды құралы болып табылады.Шаштың екі формасы бар: бастысы, яғни. 
шаш үлгісінің негізін құрайтын форма, оның көлемі және сәндік, шаштың 
көлемін сыртқы байытуға арналған, яғни модель жасауға арналған. 

Сәндік элементтерге әртүрлі бұйралар, толқындар, жиек пішіні, әртүрлі 
жарылыстар жатады. Сәндік формалар дербес өмір сүре алмайды, олар негізгі 
формаларға бағынады. Негізгі формалардың жасалуы алғашқы мәліметтерге 
байланысты, әрі конструктивті, әрі эстетикалық тұрғыдан. 

Композицияның екінші заңы композиция орталығының болуын 
бекітеді, яғни. барлық элементтер арасындағы негізгі сыни байланыстардың 
шоғырлану орындары. Әдетте, бұл модельдің мағыналық орталығы болып 
табылады. Композициялық орталық бастың кез келген аймағында орналасуы 
мүмкін. Оның орналасуы және шаштың басқа компоненттерімен байланысы 
суретшінің моделге деген ниеті мен бейнесін нақты ашуға ықпал етуі керек. 
Композиция орталығы геометриялық центрмен немесе симметрия осімен 
сәйкес келмеуі мүмкін. Шаштың композициялық орталығын (акцентін) 
құрайтын барлық компоненттер көлемдік пішінді қалыптастыру үшін қажет 
негізгі (контурлық сұлбалары бар) және екінші (декоративті және 
конструктивті) болып бөлінеді, бұларға бұйралар, жарылыстар, зергерлік 
бұйымдар және т.б. 
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Шаш үлгісі композициясының маңызды қасиеті оның көлемдік 
формасының тепе-теңдігі, т.а. шаштың барлық элементтері бір-бірімен 
үйлесетін жағдай. Композициялық тепе-теңдік - бұл құндылықтардың 
қарапайым теңдігі емес. Бұл композицияның негізгі компоненттерін шаштың 
ортасына қатысты бөлуіне және оның кеңістігін ұйымдастыруға байланысты, 
яғни. пропорциялар, форманың еркін өзгертіле алуы және жекелеген 
бөліктердің түс-тональды байланыстары. 
 Композицияның үшінші заңы. Масштаб, яғни шаш үлгісі мен оның 
формасының бас өлшеміне, бет бөлшектері мен адамның фигурасына 
қатынасы, сонымен қатар шаш үлгілерінің бір-біріне қатынасы. 

Масштаб бүкіл шаштың түсі мен құрылымына және оның жеке 
бөлшектеріне тікелей байланысты. Сонымен, аққұба шашты шаш бірдей қара 
шаш үлгісінен гөрі көлемді болып көрінеді. Қоршаған элементтерге 
байланысты шаштың түрлі-түсті реңктері, жалпы құрамда аз немесе көп 
көрінуі мүмкін. 

Жаңа сән әрқашан пропорциялардың жаңа жүйесін қамтиды және оған 
сәйкес масштабты да сақтау керек. Шаш үлгісі бөлшектерінің саны, мөлшері 
мен формасы, олардың пропорционалдығы мен тұтастай модельге сәйкестігі 
модельдеу процесінде нақтылануы керек, өйткені кез-келген компоненттің 
өзгеруі, ереже бойынша, осы компонент орналасқан шаштың сол бөлігінің 
пішіні мен көлемінің өзгеруіне алып келеді. 

Композиция орталығы – шаштың шоғырланған орны. 
Композициялық шаштар: 
Шаш үлгісіндегі контраст – контраст бір шаш үлгісіндегі барлық 

элементтердің үйлесімін білдіреді – әртүрлі көлемдер, түстер, әртүрлі толқын 
формалары және т.б. Контраст шаштың ерекшелігін атап көрсету, сәнді, 
стильді және байқалатын етіп жасау үшін қолданылады. Мұны істеудің ең 
оңай жолы – асимметрияны қолдану. Контрасттың ең таңқаларлық және 
қарапайым мысалы – шаштараздағы әртүрлі ұзындықтағы немесе түрлі-түсті 
жіптердің тіркесімі. Контрастты шаштар әрқашан жаңа және әдеттен тыс 
көрінеді. 

Қарама-қайшылыққа қол жеткізбес бұрын, алдымен шаштың қай бөлігі 
оның композициялық орталығы болатынын анықтау керек. Бұл, мысалы, 
қоштасу немесе жарылыс, сәндік бөлік немесе бөлек бұйра болуы мүмкін. 
Барлық бөлшектер композицияның центрімен байланысты болуы керек, 
әйтпесе шаш сәні төмен контрастқа айналады, ол өзінің барлық 
таңғажайыптылығын жоғалтады. Сонымен қатар, элементтер бір бүтінді 
құрайтын етіп бір-бірімен байланыстырылуы керек. 

Композицияның екі маңызды қасиеті бар: стиль бірлігі және форма 
бейнелілігі. Шаштың әдемілігі мен мәнерлілігі композицияның тұтасымен 
қаншалықты сәтті шешілуіне байланысты. Егер негізгі көлемдер мен 
формалардың үйлесімділігі болмаса, шаштың жалпы пропорциясы 
табылмаса, ешқандай сәндеу техникасы шашты әдемі әрі тартымды ете 
алмайды. 
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Модельді жобалау кезінде шаштың эстетикалық қасиеттерін талдаудың 
сенімді әдісі болуы керек. Ол үшін формация мен композицияның объективті 
заңдылықтарын: композициялық компоненттер мен композициялық 
құралдарды білу қажет. Шаш үлгісінің құрамына кіретін бөліктер: кескін 
және силуэт, сызықтар (конструктивті және сәндік), түс, шаш сәні мен 
декордың жеке бөлшектері (безендіру элементтері). 

Композициялық құралдар немесе композициялар - бұл пропорциялар, 
масштаб, симметрия және асимметрия, пластикалық сызықтар, ырғақ, жарық-
тональдық, түс (контраст, нюанс). Шаштың мақсаты және дизайнердің 
дизайны компоненттер мен композициялық құралдарды таңдауды 
анықтайды. 

Модельдің композициясын ойластыру дегеніміз барлық 
компоненттердің сипатын табу, олардың бір-біріне бағыныштылығы мен 
толықтырылуына қол жеткізу, көркем образдардың сәйкестенуіне, яғни шаш 
үлгісінің, бет-әлпетінің, фигураның, костюмнің жалпы үйлесімділігіне қол 
жеткізуді білдіреді. Гармония сұлулықты түсінудің негізі ретінде біртұтас 
бүтін бөліктердің, біздің жағдайда – адам бейнесінің үйлесімділігін білдіреді. 
Шаштың түсі үйлесімді болғаны жөн. Модельдеу өнерінде үйлесімділік 
ұғымы бар, олар байланысты немесе қарама-қарсы болуы мүмкін. 

Тектес үйлесімділік бірдей түстің жақын реңктерін біріктіреді. 
Мысалы, ақшыл аққұба және қою аққұба үйлесімді болып саналады. Осыған 
байланысты үйлесімділік көбінесе қатал шаш үлгілерінде қолданылады. Екі 
тонды бояумен бір көлеңке, әдетте, екіншісіне қарағанда екі-үш реңкте ашық 
немесе күңгірт болады. Қарама-қарсы үйлесімділіктің көмегімен сіз 
шашыңызды жарқын және сәнді ете аласыз. Ол әртүрлі түстердің реңктерін 
біріктіреді, мысалы, ақшыл аққұба және қара, платина аққұба және қара. 
Күшті контраст әрқашан таңқаларлық, сондықтан оны бәрінің назарын 
ұнататындар таңдайды. 

Егер шаш бір түске боялған болса, онда мұндай үйлесімділік 
монотонды немесе біртүсті деп аталады. 

Үйлесімді тұтастық, бір жағынан, жоспардың айқын көрінуі болса, 
екінші жағынан, оның дұрыс қабылдануын қамтамасыз етеді. Бұл 
композиция тұтастығының негізгі заңын құрайды. 

Ырғақ. Шаш үлгісінің негізгі бөліктерін белгілі бір дәйектілікке 
орналастыру, ырғақ туралы ұмытуға болмайды. Ырғақ дегеніміз – шаштың 
жеке элементтерінің біркелкі кезектесуі. Шаш үлгісінде ол қозғалысты 
тудырады, сондықтан ол тыныш немесе жігерлі, жұмсақ немесе қатал көрінуі 
мүмкін. Егер ырғақ бұзылса немесе үзілсе, шаш сәні мәнерсіз және 
статикалық болады. Ырғақ тегіс және жылдам болады. Аздап бұралатын 
сәнді қайырылған және ұзын шаштың ырғағы тегіс, ал бұйра шаш пен қалың 
бұйра ырғағы тез болады. Ырғақтың көмегімен сіз шаш үлгісінің пішінін баса 
аласыз, көлемді көрнекі түрде арттыра аласыз немесе кез-келген элементке 
назар аударасыз. Ең бастысы – ырғақ шаштың жалпы үйлесімділігін 
бұзбайды. 
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Үйлестік – бұл біртекті элементтердің толық ұқсастығы, олардың 
формаларының теңдігі. 

Пропорциялар – сызықтарды және дене, бас және бет пішіндерінің 
қатынасын нәзік қабылдау. 

Шаш үлгісінің екпіні – фокустық нүкте (мәнерлілік). Олардың 
бірнешеуі болуы мүмкін және олар бір-біріне кедергі келтірмеуі керек. 

Шаштың үйлесімділігі – шаш үлігісінің сызықтары бір-бірімен 
тұтасып, толық болмауы керек. 

Шаштардағы түс. Түс – модельдеудің маңызды элементтерінің бірі. 
Нашар көлеңке ең әдемі шашты бұзуы мүмкін. Дұрыс түс сыртқы келбеттің 
кейбір кемшіліктерінен зейінді алшақтатуы мүмкін. Оның көмегімен сіз тіпті 
көлем туралы әсер жасай аласыз. Ашық реңктер бетті жасартады, сергек 
етеді, ал шаш сәнін жеңілдетеді. Қара түстер сыртқы түрге құпия береді, 
бірақ кейде олар ескіруі мүмкін. Олар шашты кішірейтіп, ауырлатады. 
Шаштараздағы бірнеше реңктің үйлесімі әрдайым өшпес әсер қалдырады, ал 
жарқын тондар таң қалдыруы мүмкін. 

Пішін - кез-келген бұрыштан көрінетін шаштың жалпы контуры. Ол үш 
өлшемді және көру бұрышына байланысты өзгереді. Силуэт сонымен қатар 
шаш үлгісі туралы түсінік береді – контурлармен айқын шектелген көлемді 
формаларды жоспарлы түрде қабылдау. Кез-келген шаш үлгісінде 
формалардың екі түрі ажыратылады: шаштың негізін құрайтын формалар, 
оның көлемі және осы көлемді сыртынан байытуға қызмет ететін формалар. 
Шаштың көлемдік формасы туралы айта отырып, оның құрылымының, 
көлемінің және кеңістігінің екі негізгі компонентін есте ұстаған жөн, өйткені 
кез-келген форма кеңістікпен өзара әрекеттеседі. Шаш үлгісінің көлемдік 
пішінін бағалау кезінде екі перспектива маңызды: шаштың алдыңғы жағынан 
көрінісі, бет жағынан және бүйірден көріну, сондықтан шаштараз-сәнгердің 
жұмысында көбінесе екі силуэт қолданылады - толық тұлға және профиль. 

Шаш үлгісінің жалпы пішіні және оның силуэті ғана шаш үлгісі 
туралы идея, оның мақсаты мен көркемдік ниеті туралы түсінік бере алады. 
Сонымен қатар, силуэтті шектейтін контурлық сызықтар – бұл 
бөлшектермен толтырылған, оның шешімінің сәнділігін арттыра отырып, 
модельдің идеялық-көркемдік мәнін одан да айқын ашуға болатын жақтау. 

Шаш үлгісі композициясының маңызды қасиеті – көлемдік форманың 
тепе-теңдігі, яғни барлық элементтер бір-бірімен тепе-тең болатын күйі. 
Композициялық тепе-теңдік немесе тепе-теңдік – бұл тек құндылықтардың 
теңдігі емес, оның барлық элементтерінің дәйектілігі. Бұл композицияның 
негізгі компоненттерінің оның центріне қатысты бөлінуіне байланысты 
және пропорциялармен, форманың икемділігімен, тұтастың жекелеген 
бөліктерінің жеңіл тонды шешімдерімен кеңістікті ұйымдастырумен 
байланысты. Тепе-теңдік симметриялы немесе асимметриялы болуы 
мүмкін. 

Симметрия - бұл тұтастың жартысының екінші жартысына толық 
теңдігі, барлық бөлшектердің, сызықтардың және шаш үлгісіне кіретін 
композицияның басқа элементтерінің орналасуы мен көлеміндегі толық 



97   

сәйкестік. Шаш үлгісіндегі симметрия осьтері – бұл тұлғаның ортасы мен 
бастың артқы жағынан өтетін ойдан шығарылған тік сызықтар. 
Симметриялы тепе-теңдік жағдайында тұлғаның екі жағындағы шаш үлгісі 
бірдей көрінеді, шаштың екі бөлігі де орталық осьтен бірдей қашықтықта 
орналасқан, ұзындығы бірдей және алдыңғы жағынан қарағанда бірдей 
көлемге ие. 

Шаштың бұл үлгілері, әдетте, асимметриялық шаш үлгілерінен гөрі 
аса сәнді емес және экстравагантты болып көрінеді. Симметрия 
композицияны үйлесімді түрде құрудың құралы ретінде көбінесе шаш 
үлгісіне жеке бөліктердің тыныш тепе-теңдігін береді және детальдар 
құрайды. Бұл жағдайда симметрия осі тепе-теңдік осі болып табылады. 
Шаш үлгілерін модельдеу тәжірибесінде композициялық шешім толық 
емес симметрия мен асимметрияға да негізделуі мүмкін. 

Асимметрия грек тілінен аударғанда үйлесімсіздікті білдіреді. 
Асимметриялық тепе-теңдік бет ерекшеліктерінің теңгеріміне қол жеткізу 
үшін тепе-теңдікті қолданумен сипатталады. Шаштың қарама-қарсы 
бөліктері әртүрлі ұзындыққа немесе әртүрлі көлемге ие. Асимметрия 
көлденең немесе диагональды болуы мүмкін, бұл формаға динамикалық 
қозғалыс береді. Екі жағдайда да модельдің үйлесімділігінің қажетті шарты 
– тепе-теңдік осіне қатысты асимметриялық бөліктердің тепе-теңдігі. Бұған 
композицияға шаштың асимметриялық бөліктерін визуалды түрде 
теңестіретін конструктивті және декоративті сызықтарды, бөлшектерді, ою-
өрнектерді енгізу арқылы қол жеткізіледі. Дұрыс асимметриялық 
композицияда бөліктердің ешқайсысы қайталанбайды, бірақ сонымен бірге 
онда бөлшектердің тепе-теңдігі сақталады. 

 
2.3. Шаш қиюдың заманауи түрлері 
 
2.3.1. Шашты жеңілдету тәсілдері. Шашты жұқарту 
 
Шашты жұқарту — бұл шашты сирету. Шашты жұқарту көмегімен 

шаш үлгісіне қажетті әсер беріледі (2.6 сурет). 
Шашты жұқарту шаш түптерімен, өзектерімен немесе ұштарымен 

жұмыс жасауды тұспалдайды. 
Шаш түптерімен жұмыс жасағанда кейбір ұзын шаштар жартылай 

немесе толықтай кесіледі, шаш бөліктерінен үлкен тұтамтарға тіректер 
жасалады, бұл шаштың жалпы қалыңдығы мен салмағын азайтады.  

Өзектерді өңдеген кезде қажетті бітім пайда болады, бұл болашақ шаш 
сәндеуді жеңілдетеді. 

Шашты жұқартудың түрлері. Шаштараздық тәжірибеде үш негізгі әдіс 
бар. 

Шаштың ұштарын жұқарту– оның көмегімен шаштың ауысуы тегіс 
болады. Шаш үлгісінің ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. 

Шашты түбінен жұқарту- қолдау көрсететін қысқа жіптерді жасау 
арқасында шашқа көлем қосады, бірақ жұқартудың бұл түрін сақтықпен 
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қолдану керек, өйткені егер дұрыс орындалмаса, қысқа шаштар шаштың 
жалпы массасынан өтіп, әртүрлі бағытта жабыспайды. 

Шаштың бүкіл ұзындығы бойынша жұқарту – бұл жыртылған шашты 
жасау кезінде жиі қолданылатын әдіс. 

Шашты жұқарту тегіс немесе жұқа қайшымен, қауіпті немесе жұқа 
ұстарамен жүзеге асырылады. 

Тікелей қайшылармен жұқарту әртүрлі әдістермен жүзеге асырылады. 

 
2 .6 сурет–жұқарту әдістері 

 
а-нүктелік әдіс. Б-шашақ әдісі. Б-турникет әдісі. G-сырғанау әдісі. д-штопор 
әдісі. 

 
 
Шаштың тұтамдары басқа перпендикуляр таралады, жартылай ашық 

қайшылар шаштың ұштарына жеткізіліп, оларды тұтамның бүкіл ұзындығы 
бойымен ұстап, мұқият қатайтылады. Бұл әдіс тұтамның бүкіл ұзындығы 
бойынша да, ішінара да шашты жұқартуды орындай алады. 

Шаштың тұтамдары бастың қай бөлігіне жасалғанына байланысты 
басқа перпендикуляр немесе бас жағына қарай таралады.  Шаш жақсы 
созылу керек. Қайшының ұштары, нүктелік әдіс, шаштың жұқа тұтамдарын 
кесіп тастайды. Бұл әдіс тұтамның бүкіл ұзындығы бойынша да, ішінара да 
жұқаруы мүмкін ( 2.6 а сурет). 

Шашырау немесе понтинг әдісімен жұқару келесідей орындалады. 
Шаш бастың бетінен әр түрлі бұрыштарда созылады, кесу саусақтардың 
сыртқы жағымен де, ішкі жағымен де жасалады ( 2.6.B сурет). 

Бұрау әдісімен шашты жұқартқан кезде, шаштың тұтамдары бұралып, 
тікелей кесу немесе бұрауға 45° бұрышпен немесе әртүрлі биіктікте кесу 
жасалады (2.6. в сурет). 

Сырғыту әдісімен шашты жұқарту кезінде жартылай ашылған 
қайшылар шаш тұтамының арасына еніп, оларды шаштың ұштарына қарай 
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бағытпен сырғытады (2.6 d сурет).   
Торлау әдісімен шашты жұқарту келесідей орындалады. Шаштың 

тұтамдары басқа перпендикуляр созылып, шашты үнемі бірдей ұзындықтағы 
қайшылармен кесіп тастайды (2.6. e сурет). 

Жұқарған қайшылармен жұқару осы тәртіппен жүзеге асырылады. 
Жіңішкерген кезде шаш кесу кезіндегідей бөлінеді, қайшылардың көмегімен 
жіп бүкіл ұзындығы бойынша, жіптің ортасынан немесе тек шаштың ұшынан 
қысылады. Ылғал шашта жұқа ұстара көмегімен жұқарады. Шаш тұтамдары 
сол қолмен сұқ саусақ пен ортаңғы саусақтардың арасында ұсталады. Шашты 
қайта құрылымдау сол қолдың сұқ саусақтары мен ортаңғы саусақтарының 
арасында жүзеге асады. Шаштың жіптері жақсы созылуы керек. Ұстара 
сымның сыртқы немесе ішкі жағына 10 бұрышпен сырғанайды... 15°. 

Ылғал шашта олар қауіпті ұстарамен жұқарады. Ұстара жотаның 
алдындағы жолақтың сыртына 10 бұрышпен сырғанайды... 15°. Жұқару 
кезінде шашты шаштың өсуіне қарсы 45° бұрышпен тарауға болады. 

Бұл ем-шара тек шаштары жұқарған және әлсіреген адамдарға қарсы, 
өйткені олар ұштарын зақымдауы мүмкін. 

 
2.3.2. Слайсинг. Пойнтинг.Пойнткат 

 
Слайсинг 
Слайсинг шаштың көлденең қимасында шеңбер бермейді, бірақ ұзын 

сопақ, сондықтан бұйралар мойынсұнғыш және әдемі созылады (2.7 сурет). 
Кесу әдісі аймақтарды қосу, дайын кесуді аяқтау және қалаған 

құрылымды беру, содан кейін жасалған шаштың сызықтарын бөлектеу үшін 
қолданылады. Кекілді жұқарту арқылы кесу ыңғайлы: тұтамдар жыртылады. 
Кесу үшін сізге арнайы, кесілмеген, өткір қайшылар қажет. Шаш сәл дымқыл 
болуы керек. Жіп сол қолдың саусақтарымен созылады, ал жартылай ашық 
қайшылар оны ұстап алады және шаштың тамырынан ұшына қарай болашақ 
шаш сызықтарына қарай баяу қозғала бастайды. Кенептерді жаппаңыз 
немесе жылжытпаңыз, әйтпесе тұтам кесіледі. 

Бұл әдіспен жыртылған және тегіс жұқаратын әсерге қол жеткізуге 
болады, сонымен қатар шашты дұрыс бағытта бағыттауға болады. 
Мысалы,баспалдақтарды бет аймағында кесу кезінде қажетті әсерге жету 
үшін жіптердің ішкі бөлігі жұқарады. 
 

 
 

2.7 сурет -Слайсинг 
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Пойнтинг – кесілген нүкте шашты бір уақытта қысқарту және жұқару 
үшін қолданылады (2.8 сурет). "Пойнтинг" шашты терең тісті кесумен бір 
уақытта жұқартатын қарапайым қайшының ұшымен қию. Нәтиже – өте 
ұқыпты «шаштан шашқа» шаш үлгісі. Оны тікелей қайшылармен 
орындалады. Тұтам таралып, кесу сияқты бұрышпен тартылады, ал 
қайшылардың ұштары шашақ түрінде кесіледі. 
Сондай-ақ, алақанның артқы жағындағы қолды ашу өзіңізге ыңғайлы болады. 
Қайшылардың кесу тереңдігі 0,5 — тен 3-4 см-ге дейін. 

Пойнтинг-бұл шаш қиюдың жеке түрі және жұқару әдісі ретінде 
қолдануға болатын әдіс. Қайшы тұтамнан шыққан кезде шашты кесу керек. 
Егер шашты қайшыны тұтамға енгізу кезінде кесіп тастасаңыз, онда 
саусақтарыңызға зақым келтіріп  аласыз. Саусақтарда немесе "тарақтың 
үстінде"әдісімен орындалады. "Пойнтинг" және "кішкене тіс" кесу әдісі 
ұғымдары жиі шатастырылады. Айырмашылық үлкен. "Пойнтинг" кезінде 
шаш бір-біріне өте тегіс таралады. Пойнтинг үшін кертіксіз қайшылар қажет. 

 
2 .8 сурет –Пойнтинг 

 
Нүкте сегментінің нүктелері. Нүктелі кесу дәл геометриялық 

фигураларды жасауда қолданылады. Бұл бір мезгілде жұқару арқылы кесу 
әдісі. Бұл ұнтақтау нәтижесінде иірілген жіптің текстураланған шеті 
алынады. 

Шаш қатарға перпендикуляр орналасқан қайшылардың ұштарымен 
кесіледі. CF кесу тереңдігі 1-2 мм. бұл кесу әдісі көп уақытты алады, бірақ 
дайын шаш үлгісіндегі бұйраларға өте қолайлы. 
 

2.3.3. "Пикетаж", "пинчинг", " муш " техникасы 
 
Пикетаж – бұл 45 градус бұрышта шаш қию. Пикетаж қысқа шаштарда 

қажетті құрылымды жасау үшін қажет. Шашты жұқару әдісі шаштың 
ұштарына құрылым беру үшін қысқа шаштарда (ерлер де, әйелдер де) 
қолданылады. Бұл жағдайда қию әдісі тарақ арқылы қолданылады. Шаш 
өсуге қарсы модельдік тарақпен тазаланады, ал құралдың ұяларынан шыққан 
жіптер иірілген жіптерге 45 градус бұрышпен түсетін қайшылардың 
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ұштарымен кесіледі. Нәтижесінде тістер пайда болады. Шаштың ұштарын 
осындай шаш қиюдың тағы бір нұсқасы – "тарақ арқылы қию". 

Пинчинг техникасы. Бұл шаштың құрылымы – шашты сәндеу мен 
сәндеудің белгілі бір техникасын қолдана отырып, шашқа әсер ете алады 
(мамық немесе жұмсақ шаш әсері). 

"Пинчинг" – бұл жалпы ұстаумен жасалған,  қимасы үлкен шаш саны. 
Таңдалған аймақтың шаштары жіптерге жиналып, қайшымен немесе 
ұстарамен кесіледі. 

Муш Техникасы. 
"Муш" техникасында шаштың жұқаруы шаштың жеке сегменттерінің 

құрылымы үшін ғана емес, сонымен қатар шашты толық қолдану үшін де 
қолданылады. 

Техниканың ерекшелігі – емдеуден кейін шаш бөлек жіптерге бөлініп, 
сәл жоғары қарай бұрала бастайды.Жұмысты сапалы орындау үшін ойықсыз 
қайшылар қажет. 

Шаш кең тістері бар тарақпен мұқият таралады, содан кейін тік 
бөлімдер бойымен кең жіптер бөлінеді. Таңдалған шаштар сәл ашық 
қайшылардың торларының арасында орналасқан, олардың ұштары мойынға 
қарайды. Сырғымалы кесу, құралдың қозғалыс жолы жоғарыдан төменге 
қарай жартылай шеңбермен орындалады. 

Енгізу әдісі (серпіліс). 
Бұл кесу үшін ұстара кенептері бар арнайы қайшылар қажет (өте өткір). 
Техниканың көмегімен шаш үлгісінің көлемін жұлусыз реттеуге 

болады. Шаштың ұштары табиғи түрде созылады. 
Бұл әдісті саусақтардың үстінен де, астынан да сырғитын қозғалыс 

арқылы қайшылардың ұштарымен жасауға болады. 
Бұрау әдісі. Шашты бұрап жұқартып, шашқа қосымша көлем беру үшін  

 

2.9 сурет–Бұрау әдісі 
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қолданылады (2.9 сурет). Бұрап кесу-бұл шашты емдеуге бағытталған 
медициналық әдіс. Шаш қию кезінде кішкене жіп бөлініп, бұралады. Содан 
кейін зақымдалған аймақтары алынып, ұштары қайшылармен қысқартылады. 
Ақыр соңында олар тегіс және жарқын болады.Осы әдіс арқасында шашқа 
қосымша көлем қосуға болады. 
 

2.3.4. «Айналу» әдісі, «тікелей кесу» әдісі, «үлгі» әдісі  
 
"Айналу" әдісі-көбінесе маңдай алды-төбе аймақтарында біркелкі емес 

кекіл кесу кезінде қолданылатын әдіс. Шаш қию алдындағы тұтам қарама-
қарсы жаққа ауысады. 

"Тікелей кесу" әдісі-бұл шаштың түзу сызықтарын алуға мүмкіндік 
беретін шашты жұқарту әдісі. Кесу алдында тұтам қарама-қарсы бағытта 
ашылады. 

"Үлгі" әдісі – "тұтамнан кейін тұтам" әдісімен жасалған шашты кесу, ал 
жіптер бір-бірінен бастың ең жоғары нүктесіндегі жалпы нүктесі бар 
радиалды бөліктермен бөлінеді. 
Моноблок-жеке жіптерді тоқу. 

Кэш (Розеннің авторлық гений техникасы) – бұл шаштың көлемін бөлу 
және текстураланған шаш үлгісін жасау үшін қолданылатын шаш қию әдісі. 
Шаш дәстүрлі түрде құлақтан құлаққа дейін екі аймаққа бөлінеді. Бұл 
аудандардағы шаш сызығы диагональды бөліктермен бөлінеді және осы 
бағытта тәждегі шаш өсу сызығынан өтеді. Шаштың қозғалысы "слайсинг" 
әдісімен жүзеге асырылады, қолды айналдырып, шаш өсіру үшін 
қайшыларды тамырдан ұшына бағыттайды. 

Жалпы ұстау-бұл белгілі бір аймақтың шашы бір қатарға жиналып, 
дұрыс бағытта тартылып, тікелей қайшымен кесілген кесу әдісі. Жалпы ұстау 
береді: 1) одан әрі шаш қию үшін бақылау жіптерін алу; 2) жалпы шаш қию 
саласындағы шаш көлемін азайту; 3) жалпы шаш қию саласындағы жалпы 
ұзындықты сақтау. 

Арналы сырғымалы кесу – "сырғу" әдісімен кесу радиалды 
қиылысумен жүзеге асырылады. 

Шашты жекелендіру-шаштың құрылымы мен силуэтіне байланысты 
әртүрлі әдістермен шашты түпкілікті әрлеу 

 
2.4. Шаш қиюды орындаудың заманауи технологиялары 
 
Төрт негізгі форма бар, олар біріктірілген немесе бөлек қолданылады, 

олар барлық шаш қиюдың негізі болып табылады. Әрқайсысының өзіне тән 
пішіні, құрылымы, құрылымы бар. 

Шаштың пішіні-бұл шашты кеңістікте алатын үш өлшемді көлем. 
Пішінді геометриялық денелермен байланыстыруға болады: доп, цилиндр, 
конус және т.б.  
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2 .10 сурет–Шаш қию формалары 
 

2.4.1. Шаш қиюдың көлемді пішіні 
 
Көлемді пішін. Көлемді  пішіннің құрылымы сыртқы аймақтан ішкі 

аймаққа қарай өсетін шаш ұзындығының өсуінен тұрады. Табиғи таралу 
кезінде шаш белсенді емес тегіс құрылымды қалыптастыру үшін бір деңгейде 
болады. Шаштың жоғарғы контуры бастың пішінін қайталайды. Базаның 
периметрі бойынша Шаштың максималды салмағының концентрациясы 
пайда болады ( 2.10 сурет). "Көлем" (қатты) шаш үлгісінің мінсіз тегіс, тегіс, 
белсенді емес беті классикалық қарапайымдылық сезімін тудырады: дұрыс 
үйлесімдегі барлық элементтер абсолютті үйлесімділік әсерін жасайды. 

Қатты пішіннің құрылымы (шашты бастың әртүрлі аймақтарына 
орналастыру) — сыртқы және ішкі жіптердің біртіндеп өсіп келе жатқан 
ұзындығы. Шаш еркін құлаған кезде бір ұзындықтағы жіптердің әсері пайда 
болады-ұзын сыртқы шаштар ішкі қысқа шашты жабады және бірдей 
деңгейде болады. 

Мұндай шаштың құрылымы белсенді емес. Шаш негізінің шекарасы 
периметр сызығы бойынша шаш салмағының шоғырлануына байланысты 
көлбеу көрініске ие. 

Көлемді шаштың түсі бастың пішінін тәж аймағында көшіреді, ал 
түбіне қарай кеңейеді. 

Қатты пішіннің мысалы әр түрлі квадраттар болуы мүмкін 
(классикалық немесе бетке ұзарту). Таңдалған шаш қиюға байланысты 
дизайн сызығы диагональды немесе көлденең болады. Тегіс формаларда 
жұмыстың дәлдігі, әсіресе жеке бөлшектерді кесу шешуші мәнге ие: түзу, 
тіпті шашта ақаулар әсіресе байқалады. 
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Шаштың сапасы. Кесу алдында шаштың табиғи түсу бағытын 
анықтаңыз. Болашақ шаштың ұзындығын дәл орнатыңыз; 

 Шашты жиек сызығына параллель етіп бөліңіз-олар диагональды 
немесе көлденең болуы мүмкін; 

 Жіптердің көтерілу бұрышын қадағалаңыз-ол 0° - қа тең. 
 Клиенттің басын қадағалаңыз-ол тікелей орналасуы керек; 
 Жіптің үстіне шашты кесу әдісін қолданыңыз; 
 Әрбір келесі жолды жұқа етіп бөліңіз, ол арқылы бұрын кесілген жіп 

көрінеді; 
 Жұмыс барысында бұйралар қозғалатындай етіп, клиенттің басын 

оңға және солға бұрып, шаштың сапасын тексеріңіз. 
"Көлем" (қатты) шаш үлгісінің мінсіз тегіс, тегіс, белсенді емес беті 

классикалық қарапайымдылық сезімін тудырады: дұрыс үйлесімдегі барлық 
элементтер абсолютті үйлесімділік әсерін жасайды. 

Қатты пішіннің құрылымы (шашты бастың әртүрлі аймақтарына 
орналастыру) - сыртқы және ішкі жіптердің біртіндеп өсіп келе жатқан 
ұзындығы. Шаш еркін құлаған кезде бір ұзындықтағы жіптердің әсері пайда 
болады-ұзын сыртқы шаштар ішкі қысқа шашты жабады және бірдей 
деңгейде болады. Мұндай шаштың құрылымы белсенді емес. Шаш негізінің 
шекарасы периметр сызығы бойынша шаш салмағының шоғырлануына 
байланысты көлбеу көрініске ие. 

 
2.4.2. Прогрессивті кесу формасы 

 
Шаш қию прогрессия, прогрессивті форма-бұл шаштың ұзындығының 

пішіні бастың ішкі жағынан сыртқы аймағына визуалды түрде көбейтілетін 
шаш үлгісі (2.10-сурет). Осындай құрылым мен техниканың негізінде толық 
белсенді құрылым пайда болады және жасалады. Егер біз прогрессияның 
шаш қиюының барлық артықшылықтарын қарастыратын болсақ, онда 
шаштың салмағын бүкіл шаш үлгісіне біркелкі бөлу, сондай-ақ ұзартылған 
контур қалыптасқанын атап өтуге болады. Шаш қиюдың прогрессивті түрі-
жеңіл, көлемді, ұшатын, шаштың белсенді қозғалысы бар. 

Прогрессия периметрдің айналасында жұмсақ түсетін бұйраларды 
құрайтын дөңгелек сызықтардан тұрады. Бұл пішін шаштың салмағын 
визуалды түрде азайтады және тік сызықтардың арқасында шаштың 
ұзындығын баса көрсетеді. Жіптердің ұзындығының таралуы көбінесе бас 
бетінің қисықтығына және бас сүйегінің қуысы мен қуыстарына байланысты. 
Шебер шаштың пішінін модельдеу кезінде сыртқы келбеттің барлық 
ерекшеліктерін ескеруі керек. Неліктен прогрессиялық шаш қию? Жауап 
айқын, өйткені тек осы опция шаштың табиғи ұзындығын сақтауға және 
сонымен бірге қажетті және жетіспейтін көлемді, құрылымды және 
қозғалысты жасауға мүмкіндік береді. Қабатты құрылымды бүкіл формада 
да, бастың кейбір жеке бөліктерінде де жасауға болады. 
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Сұлба. Бұл шаштың сұлбасы мен силуэтіне байланысты  бірнеше  
нұсқаларын, бірақ негізгі болып созылғаны қалады. Есіңізде болсын, егер 
шаш қиюдың ұзартылған формасы басқа формамен бірге қолданылса, онда 
шаш салмағының біркелкі концентрациясы мүлдем болмайды, демек, сіз 
мүлдем жаңа шаш қию үлгісін аласыз. 

Салмағы. Егер прогрессивті кесу көп қабатты техниканың негізінде 
жүзеге асырылса, онда периметр сызығының дұрыс және табиғи бөлінуімен 
сіз периметрдің айналасында қатаң орналасатын қатты құрылымның кішкене 
бөлігін құруға қол жеткізе аласыз. Барлық осы ерекшеліктерді орындау және 
есепке алу нәтижесінде алынған шаш пен шаштың салмағы пішін сызығын 
одан да айқын етеді, бұл сонымен қатар шашты да жасайды. 

Құрылымы. Прогрессивті шаш қиюдың мәні-ұзындығы біртіндеп 
өсіп, ішкі және сыртқы аймаққа бөлінеді, олардың әрқайсысы өз деңгейі мен 
ауқымымен сипатталады. Бұл шаштың бүкіл көлеміне жауап беретін ішкі 
аймаққа тән қысқа ұзындық. Жасалған көлем прогрессивті шаш қиюдың 
ажырамас, тіпті маңызды ерекшелігі екенін ұмытпаңыз. 

Құрылымды. Құрылымында прогрессивті шаш қиюдағы шаштың 
ұштары бір-бірінен үлкен қашықтықта орналасқан. Стилисттердің айтуынша, 
бастың иілу сызығы шаштың ұзындығын бүкіл шашқа таратуға және 
таратуға үлкен және айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Дұрыс орындалған 
технологияның нәтижесінде шаштың құрылымы ұзартылған, әуе, әсіресе егер 
сіз осындай шашты аяқталған пішіндерді қолдана отырып, бір жіп екіншісіне 
қолданылатын шаш үлгісімен салыстырсаңыз. 

Прогрессивті шаш қию және бекітілген шаш қию дизайны. 
Прогрессияның пайда болуы таңдалған проекция бұрышына 

байланысты, ол бастың аймағын анықтайды, онда шаш қию керек. Сонымен 
қатар, жіптің ұзындығы өңделген шаш пен дизайн сызығы арасындағы 
қашықтыққа байланысты болады. Көбінесе бекітілген дизайн сызығы үшін 90 
градус проекция бұрышы алынады. Бірақ сіз өзгерте аласыз: бір шаш қию 
кезінде проекция бұрышын көбейтіңіз және немесе азайтыңыз. Нәтижесінде 
жұмыс сызығынан дизайн сызығына дейінгі қашықтық өзгереді. 

Жұмыстың нәтижесі кесу кезінде саусақтардың орналасуына 
байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Саусақтар мен қайшыларды параллель 
немесе параллель емес орналастыру шаштың ұзару жылдамдығын 
анықтайды. Прогрессияны алудың бір әдісі-саусақтардың ең қысқа 
ұзындықтан (түпнұсқадан) шаш қиюдың периметріне дейінгі сызық бойымен 
орналасуы. Тағы бір жолы – қайшымен сырғымалы кесуді пайдалану. Шаш 
қиюды ең қысқа жолды анықтаудан бастаңыз, содан кейін қайшылардың 
пышақтарын максималды ұзындыққа бағыттаңыз, оларды тегіс қосыңыз. 
Кесілген сызық өздігінен қисық болады. 

Егер сіз прогрессивті шашты таңдауға шешім қабылдасаңыз, онда 
қажетті нәтиже мен нәтижеге жету үшін орындау техникасын қатаң сақтау 
керек екенін ұмытпаңыз. Бүгінгі таңда стилисттер жіптердің ұзындығын күрт 
арттыру үшін жылжымалы техниканы қолдануды ұсынады. 
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Прогрессивті шаш қию-бұл қазіргі уақытта танымалдықтың шыңында 
тұрған шаш үлгісі. 

 
2.4.3. Бөліктеп шаш қию формасы 
 
Бөліктеп шаш қию-бұл көп функциялы шаш қиюдың бірі. Бұл әртүрлі 

орындаулардың үлкен санының болуын білдіреді. Бөліктеу техникасы қазір 
барлық белгілі шаш қиюларда бар. Ол шаштың құрылымын тиімді түрде баса 
алады және оған қосымша көлем бере алады. Бұл шаштараз әдісінің атауы 
"градус" сөзінен шыққан.  Бөліктеу техникасы шашты қайшылардың белгілі 
бір қисаюымен кесуден тұрады. Шаштың болашақ стилі мен шаш құрылымы 
осы дәрежеге байланысты. Бөліктеу кезінде қадамдардың ені небары 1-2 мм, 
сондықтан оны қарастыру мүмкін емес. Жоғары сапалы аяқталған шаш 
қиюдың кілті-шаш қиюды жүзеге асыратын шаштараздың кәсібилігі мен 
шеберлігі. 

Бөліктеудің тек екі түрі бар: ішінде, сыртында. 
Ішкі бөліктеу . Ішінде орналасқан жіптер сыртқы жіптерге қарағанда 

қысқа болады. 
Сыртқы бөліктеу. Кері әсер:сыртқы жіптер ішкі жіптерге қарағанда 

қысқа. 
Бөліктеу бірдей басталады, бірақ белгілі бір ұзақтықта 

айырмашылықтар басталады. Бұл әртүрлі әдістер сізге кескінмен тәжірибе 
жасауға, тіпті ең қызықты шаш қиюды қызықты және жаңа нәрсеге 
айналдыруға мүмкіндік береді. Бөліктеу кезінде ұзындық туралы нақты 
түсінік жоқ. Оны шаштың кез-келген ұзындығында жасауға болады. 

Бөліктеу қалың шашқа жақсы. Бұл оларды нақты түрде де, визуалды 
түрде де жеңілдетеді. Өте жұқа шашпен бұл әдіс қатал әзіл ойнай алады. Бұл 
оларды одан да аз көлемді және жұқа етеді.Бөліктеп шаш қию -бұл жұқару 
көмегімен безендірілген көп қырлы (қабатты) түзу. Бұл бет пішініне, 
шаштың түріне және ұзағырақ болуына ерекше талаптарды білдірмейді, 
сондықтан ол соншалықты танымал. Осы техниканы қолдана отырып 
жасалған әйелдердің шаштары заманауи, стильді көрінеді, сәндеуге оңай, 
сонымен қатар кез-келген ұзақтықта себептердің жеткілікті нұсқалары бар 

 Кез-келген заманауи шаш қиюлар сияқты, бөліктеудің де өзіндік 
ерекшеліктері бар, оларды ескеру қажет. 

 Егер шаштар өте жұқа және сирек болса, бұл шашқа күтім жасау 
керек. Осы себепті олар одан да тартымсыз болуы мүмкін. 

 Кез-келген ұзындықтағы шашқа бөліктеу мүмкіндігі. Қалай болғанда 
да, шаштың пайда болуы тек осыдан көрінеді-орташа көлемді болады, ұзын 
шаштармен дамыған романтикалық ореол  алады, ал қысқа шаш иелері – 
суреттегі керемет динамизм. 

 Қалың және ұзын шаштары бар қыздар бітіру арқылы өз жүктерін 
"жаба" алады-бұл шаштың көлемін қабылдау арқылы және олардың салмағы 
ұзындыққа күш жұмсамай азаяды. 
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 Толқынды шаштар да аяқталған шашты жасау үшін тақырып емес. 
 Қазір сәнді ерекше бояулар мұндай шаш қиюдың құрылымын 

керемет көрсетеді. 
 Кез-келген конфигурацияның кекілі  ерекше толықтырады. 
 
2.4.4. Біркелкі шаш қию формасы 
 
Біркелкі пішін. Біркелкі пішіндегі шаштың ұзындығы бірдей. Салмақ 

нақты бөлінбейді. Шаш толығымен белсенді құрылымды құра отырып, 
басынан бірдей қашықтықта артта қалады. Шаштың біркелкі формасы 
дөңгелек контурға ие (бастың бұдырларын қайталайды). Біркелкі пішіндегі 
сызықтар қисық, ал құрылымы белсенді. Дегенмен, тұтынушының шаш 
ұзындығын талдау шаш қию үлгісін жеке таңдауға мүмкіндік береді. 

Сұлба. Біркелкі пішін сфералық пішінге ие, ол бастың ісінуін 
қайталайды. 

Құрылымы. Біркелкі түрінде шаштың ұзындығы бірдей. Ұзындықты 
сақтау нәтижесінде пішін ішінде айтарлықтай салмақ концентрациясы пайда 
болмайды. Біркелкі пішінді әртүрлі ұзындықтағы шаштарда жасауға болады, 
бірақ, әдетте, ол қысқа шашта немесе орташа ұзындықтағы шашта жасалады. 

Салмағы. Біркелкі формада және қабаттарда салмақ концентрациясы 
жоғарылайды, өйткені жіптер бастың иілу сызықтары бойымен таралады. 

Құрылымды. Жалпы, жасалған біркелкі құрылым толығымен 
белсенді. Табиғи және бұйралаудан кейінгі бұйра шаштың құрылымы 
белсенді Текстураның әсерін баса көрсетеді, сонымен қатар көлем береді. 
Бұйра шашқа біркелкі кесу кезінде ұзындығын кесу кезінде ерекше назар 
аударыңыз. 

 
2.4.5. Аралас шаш қию үлгілері 
 
Аралас шаш қию-бұл модельдік шаш қиюдың бір түрі. Шаштағы екі 

немесе одан да көп құрылымдардың комбинациясы. Алайда, көбінесе мінсіз 
шаш қиюды жасау формалардың бірін "таза" түрде көбейтуге азайтылмайды. 
Клиенттің басы мен бетінің жеке ерекшеліктеріне сүйене отырып, шебер 
бірнеше формаларды біріктіреді, біріктірілген формаларды қолданады. 
Осылайша белгілі бір адамға сәйкес келетін ерекше сурет пайда болады. 
Салондарда жасалған шашақтардың көпшілігі шексіз мүмкіндіктерді ашатын 
негізгі формалардың комбинациясы болып табылады. Мұндай шаш қиюдың 
мәні-шаштың әртүрлі ұзындығын біріктіру. 

Қысқа шашты өте қысқа, ұзын шашты орташа ұзындықпен біріктіреді 
және т.б. Көптеген әйелдер шаштарын осылай кесуді шешпейді. Бұл барлық 
кемшіліктерді жасырудың және артықшылықтарды атап көрсетудің жақсы 
тәсілі. 
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2.5. Қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтау 
 
2.5.1. Сұлулық салонында қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау 

ережелерін сақтау 
 
Қауіпсіздік техникасы-сұлулық салонының иесіне және оның 

қызметкерлеріне олардың денсаулығына қауіп төндіретін жарақаттар, 
жазатайым оқиғалар және штаттан тыс жағдайлар қаупін азайтуға 
көмектесетін іс-шаралар жүйесі. 

Қауіпсіздік техникасы-ТБ-бұл өндірістік факторлардың адамдардың 
өмірі мен денсаулығына қауіпті әсерін болдырмайтын ережелер, нормалар, 
нұсқаулықтар мен іс-шаралар жүйесі. Қызмет көрсету ұйымы 
тұтынушылардың өмір қауіпсіздігі қағидаттарын сақтауды талап етеді. 

Еңбек тәртібінің ережелерін сақтауға: тапсырылған функцияларды ғана 
орындауға; қауіпсіздікті қамтамасыз ететін қабылданған технологияларды 
сақтауға; өрт қауіпсіздігіне байланысты нұсқауларды орындауға; адамдардың 
өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдай туралы уәкілетті 
қызметкерге хабарлауға; қызметкерлер жеке гигиена ережелерін сақтауға 
міндетті. 

Жұмыс басталар алдында еңбекті қорғау жөніндегі талаптар. 
 Таза жұмыс киімін және арнайы аяқ киімді киіңіз. 
 Жұмыс уақытында білезіктерді, сағаттарды, сақиналарды алыңыз. 
 Жеке пайдалануға арналған сүлгілер жасау. 
 Жұмыс орнында дезинфекциялық ерітінділердің болуын, ыдыстың 

тазалығын, ерітінділердің пайдалануға жарамдылығын, стерилизатордың 
жұмысын тексеру. 

 Сыртқы тексеріс арқылы тексеру: 
 Жұмыс орнының қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі; 
 Қажет болған жағдайда оны тәртіпке келтіру, бөгде заттарды алып 

тастау, жабдыққа, жиһазға апаратын жолдарды босату; 
 Ыстық және суық су крандарының вентильдерінің болуы, 

едендердің, жұмыс мүкәммалының жай-күйі; 
 Жұмыс орнын жарықтандырудың жеткіліктілігі; пайдаланылатын 

жабдықтардың, электр аспаптарының, Мүкәммалдың жинақтылығы; 
 Ақаулы жабдықты, электр құралдарын, жиһаз бен мүкәммалды 

пайдалануға жол берілмейді; 
 Бақылау-өлшеу аспаптарының, сигналдық шамдардың, уақыт 

релесінің, шынылардың бүтіндігінің, электр су жылытқыштың ыстық суын 
алуға арналған крандардың және т. б. болуы. 

 Құралдарды, парфюмерлік-косметикалық құралдарды, құралдарды, 
айлабұйымдарды, дезинфекциялау құралдары бар сыйымдылықтарды 
ыңғайлы тәртіппен орналастыру. 
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 Киімнің қалтасында өткір, сынғыш және сынғыш заттарды (қайшы, 
тырнақ файлдары, сым кескіштер, шыны таяқшалар, бөтелкелер және т. б.) 
ұстамау керек.) 

 Дезинфекциялау құралдарын, орынның тазалығын, дәрі 
қобдишасында қажетті дәрілердің болуын тексеруді орындау. 

Жұмыстарды орындау кезінде еңбекті қорғау жөніндегі талаптар. 
Жұмысты орындау кезінде шаштараз міндетті: 
 Өзінің кәсіби міндеттерінің шеңберіне кіретін және ол оқытылған 

жұмысты ғана орындау; 
 Жабдықтар мен құралдарды тек олар үшін жасалған жұмыстар үшін 

пайдаланыңыз; 
 Қырқылған шашты, пайдаланылған сулықтарды, төгілген 

парфюмерлік-косметикалық құралдарды және дезинфекциялау құралдарын, 
суды, құралдарды жинау; 

 Ыстық және суық су шүмектерін баяу ашыңыз, ешқандай күш пен 
күш жұмсамаңыз; 

 Басқа жұмыс орындарына өту жолдарын, креслолар арасын, 
жарықтандыру қалқандарын, эвакуациялық шығу жолдарын бөгемеу; жұмыс 
орнында пайдаланылған киім-кешекті жинамау, оны қосалқы немесе арнайы 
жабдықталған орынға( үй-жайға) уақтылы беру); 

 Орындықтардың шынтақшаларын, отыруға арналған жылжымалы 
үстелдерді пайдалануға; электр аспаптарын, үстел шамын құрғақ қолмен 
қосуға және өшіруге жол берілмейді. шығару кезінде электр шанышқы 
розеткадан удержание корпусының шанышқы, жоқ дергать за жеткізуші сым; 

 Қызып кетпес үшін электр түйреуішін әр 30 минут сайын өшіру 
керек; 

 Электр құралдарын бөлшектеуге және өз бетінше жөндеуге 
тырыспаңыз; 

 Электрмен жылыту жабдықтарында дымқыл киімді (сулықтар, 
Сүлгілер) құрғатпаңыз, дымқыл киімді кептіру үшін арнайы жабдықталған 
жерде кептіріңіз; 

 Бояу компоненттерін араластыру, клиенттердің шаштарын бояу, 
дезинфекциялау құралдарын дайындау, құралдарды дезинфекциялау кезінде 
ЖҚҚ пайдалану; өндіруші ұйым белгілеген электр аспаптарын пайдалану 
кезіндегі қауіпсіздік талаптарын орындау. 

 Қайшыны корпуста сақтау керек, оларды басқа жұмысшы үшін 
жабық түрде, сақиналармен алға жылжыту керек. 

 Кесілген шашты тікелей жұмыс орнынан жинап, содан кейін қоқыс 
жинайтын қақпағы бар контейнерлерге салу керек. 

 Электр ұстараның жүздерін ауыстыру қозғалтқыш ажыратылған 
кезде жүргізілуі тиіс. 

 Дымқыл шашты электр ұстарамен кесуге, шашты қырқуға арналған 
машинаны, фенді, кептіргішті, электр ұстараны, климазонды және электр 
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желісінен жұмыс істейтін басқа да аппараттар мен құралдарды дымқыл 
қолмен қосуға және өшіруге жол берілмейді. 

 Электр аспаптарын, аппараттарды пайдалану кезінде: аппарат 
конструкциясында көзделген желдеткіш тесіктерді жабуға; аппараттарды 
конструкциясында көзделген сақтандыру торларынсыз пайдалануға жол 
берілмейді; 

 Электр желісіне қосылған үстел шамдарын тасымалдауға немесе 
орын ауыстыруға, жұмыс істеп тұрған аппараттарды, аспаптарды қараусыз 
қалдыруға, дайындалмаған және бөгде адамдарды пайдалануға рұқсат беруге. 

 Дезинфекциялау құралдарымен жұмыс істеу кезінде терінің, көздің 
және жоғарғы тыныс алу жолдарының кәсіптік ауруларының алдын алу үшін: 

 Дезинфекциялау ерітінділерін дайындауды жасанды немесе табиғи 
сору-сыртқа тарату желдеткіші бар жеке оқшауланған үй-жайларда жүргізу; 

 Құрғақ дезинфекциялық заттарды арнайы контейнерлерге біртіндеп 
су құйыңыз; 

 Жұмыс дезинфекциялық ерітінділері бар сыйымдылықтарды 
қақпақтармен тығыз жабу; 

 Ерітінділермен барлық жұмыстарды қолғаппен орындау; 
 Дезинфекциялау құралын қолдану жөніндегі нұсқаулықты сақтау; 

нұсқаулықта (маскаларда) көрсетілген тыныс алу органдарын жеке қорғау 
құралдарын дезинфекциялау құралына қолдану); 

 Ұсақ қаптамада бастапқы дезинфекциялық заттарды барынша 
пайдаланыңыз. 

 Клиенттің мойны мен басынан шашты үрлеуге жол берілмейді. 
 Шашты бұйралау және бояу кезінде терінің сезімталдығына 

сынамалар жүргізу. 
 Ерітінділерге арналған ыдыс қараңғы және таза болуы керек. 
 Өнімді ерітіндісі бар ыдыстарда сақтауға тыйым салынады. 
 Кесу немесе абразия кезінде қан кетуді тоқтату үшін сутегі асқын 

тотығын немесе йод ерітіндісін қолданыңыз. 
 Жұмыста қолданылатын парфюмерлік-косметикалық өнімдерде 

олардың қауіпсіздігін куәландыратын құжаттар болуы тиіс. 
Жұмыстар аяқталғаннан кейін еңбекті қорғау жөніндегі талаптар. 
Жұмыстың соңында шаштараз міндетті: 
 Пайдаланылған электр құрылғыларын электр желісінен 

ажыратыңыз және ажыратыңыз (штепсельді розеткадан алыңыз) ; 
 Жұмыс құралдарының жиынтығын, жабдықты, жұмыс үстелін 

тазалаңыз, зарарсыздандырыңыз; 
 Құралдарды дезинфекциялау және сақтау үшін ыдысты жуу 

құралымен және щеткамен тазалау, жұмыс ыдысынан дезинфекциялау 
құралдарын алып тастау; 

 Барлық құтылардың тығындарын (қақпақтарын) тығыз жабу; 
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 Арнайы бөлінген сақтау орындарына барлық шаштараздық керек-
жарақтарды, дезинфекциялық және парфюмерлік-косметикалық құралдарды 
алып тастау; жұмыс жарығын өшіру; 

 Жұмыс кезінде туындаған барлық ақаулар және оларды жою 
бойынша қабылданған шаралар туралы тікелей басшыға хабарлаңыз. 

 Жұмыс киімін, арнайы аяқ киімді және басқа ЖҚҚ-ны шешіп, 
оларды белгіленген сақтау орындарына қою керек . 

 Қолыңызды сумен және жуғыш затпен жуыңыз. 
 Маңызды! Барлық қызметкерлер жұмысқа шығар алдында міндетті 

медициналық тексеруден өтеді. 
 Қызметкерлер алғашқы медициналық көмек көрсету және өрт 

қауіпсіздігі ережелерін білуге міндетті. 
Еңбек жағдайларына арнайы бағалау жүргізу. Шаштараздың еңбек 

жағдайларын арнайы бағалау кезінде мамандар зиянды факторлардың 
қызметкерлерге әсерін тексереді. Олар сонымен қатар қауіптілік дәрежесін 
бағалайды. Бағалау кезінде мынадай параметрлер тексеріледі: Шу; үй-
жайдағы климаттық жағдайлар: температура, ылғалдылық және т.б.; еңбек 
процесі қаншалықты көп еңбекті қажет етеді. 

Қауіпсіздік журналдары сұлулық салонында міндетті болып 
табылады. 

Жұмыс орнындағы инструктаж журналы 
Жұмыстағы жазатайым оқиғалар журналы 
Қызметкерлерге арналған еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарды 

беруді есепке алу журналы 
Өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқамаларды есепке алу журналы 
Өрт сөндіргіштер журнал 
 
2.6. Тұтынушы жасын және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, 

шашты қолдану. 
 
Шаш үлгісі – мінсіз бейнені жасаудағы маңызды қадам. Оның таңдауы 

шаштың табиғи құрылымына, бет әлпетінің мөлшері мен формасына 
байланысты. Шашты эмоционалды қабылдау тек адамның бет-бейнесімен 
бірге пайда болады. Шынында да, бұл адам үшін ол басының пішінін, бет 
әлпетінің ерекшеліктерін ескере отырып жасалады. Мимика, көздің 
қозғалысы, бастың айналуы тек осы адамға тән және оның ерекше бейнесін 
жасайды. Шашты таңдау өте күрделі және жауапты, өйткені оның көмегімен 
сіз ғажайыптар жасай аласыз: кемшіліктерді жасыру, артықшылықтарды атап 
өту, сурет пен стильді жасау. Шашты таңдау белгілі бір білімді, қиялды, 
талғам мен қабілетті қажет етеді. Шашты таңдау белгілі бір адамның жеке 
ерекшеліктерін ескере отырып жасалуы керек: бет пішіні, бастың құрылымы, 
шаштың құрылымы мен түсі, денесі, жасы, стилі, бейнесі, кәсіби қызмет түрі. 
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2.6.1. Шаштың көмегімен бет түрлерін түзету 
 
Мінсіз бетті мұрын көпірі мен мұрынның негізі бойымен шартты 

сызықтар салу арқылы биіктігі бойынша үш тең бөлікке бөлуге болады. 
Мұрынның ені көздің ішкі бұрыштары арасындағы қашықтыққа тең болуы 
керек.мұрын деколы көздің ішкі бұрыштары арасындағы қашықтыққа тең 
болуы керек. Бұл қашықтық, өз кезегінде, көздің еніне тең. 

Беттің негізгі түрлері сопақша, дөңгелек, шаршы, тікбұрышты, 
үшбұрышты, трапеция тәрізді, олардың әрқайсысы белгілі бір шашты қажет 
етеді (2.11 сурет). 

 

 
 2 .11 сурет– Бет түрлері 

 
Сопақ бет. Ол іс жүзінде идеалды пропорциялармен ерекшеленеді. 

Проблемаларды таңдау, шаш үлгісі емес: адамдарға осындай түрі адамның 
қолайлы іс жүзінде барлық белгілі шаш үлгісі. Шаштың жалпы ұзындығы 
кез-келген болуы мүмкін: өте қысқа және максималды. Ұзын, қысқа немесе 
асимметриялық соққылармен қысқа шаштар, ұзын шаштардан жасалған 
шаштар, иыққа таралған немесе бос. Қас сызығына мінсіз жарылыс. Шаш 
әртүрлі тәсілдермен бұйраланады. 
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Дөңгелек бет. Ол кең, шығыңқы жақ сүйектерінің, жұмсақ 
сызықтардың, жоғары мұрынның болуымен ерекшеленеді. Дөңгелек бетті 
шаш үлгісімен оптикалық түрде тарылту арқылы идеалды пішінге 
мүмкіндігінше жақындатуға болады. Осы мақсатқа жету үшін тік 
сызықтармен кесу және сәндеу қолайлы. Шаштың орташа ұзындығында 
(20~25 см) тоқтаған дұрыс. Тік немесе асимметриялық сызықпен шаш 
үлгілері үйлеседі. Жарылыс "дентикулалармен" керемет көрінеді, әсіресе 
экстремалды жіптердің шаштары орталықтан сәл ұзағырақ болса. Беттің бұл 
түрі бар адамдар жартылай ұзын бұйра шаштардан жасалған шаштарға өте 
ыңғайлы. 

Ұсынылмайды. Артқа таралған тегіс шаштармен, дөңгелек шаштармен, 
сондай-ақ ашық маңдаймен шашты алып тастау керек, өйткені олар бетті 
оптикалық түрде дөңгелетіп, кемшіліктерді баса көрсетеді. Құлақтар ашық 
қалады немесе шашпен сәл жабылады. 

Шаршы бет. Ол кең төменгі жақ пен кең маңдаймен ерекшеленеді. 
Мұндай тұлғаның бұрыштық, өрескел сызықтарын жұмсарту үшін 
асимметриялық элементтері бар толқынды шаштардан шашты таңдаңыз: 
қиғаш бөлу және жарылыс. Кеңес қалдыру жартылай ашық құлақ. 

Ұсынылмайды. Артқа шашпен таралған қалың ұзын шашты киіңіз. 
Сопақ бет. Ұзартылған бет. Ол маңдай мен иектің бірдей енімен 

сипатталады. Маңдайы жоғары, иегі сәл созылған. Беттің ұзындығы оның 
енінен едәуір үлкен (шамамен 60%). Жоғары щек сүйектері. Жоғары 
кеңейтілген маңдай. 

Иілген иек. Бұл жағдайда олар ұзын түзу немесе жартылай түзу 
шаштармен, қастардың сызығына жететін көлемді, көлемді шаштар киеді, 
өйткені ашық маңдай тек бет пішінін баса көрсетеді және оны көзбен 
ұзартады. Егер бет өте тар болса, шаштар бүйірлерінде бұйралармен немесе 
бұйралармен жасалады, өйткені жұмсақ бұйралар щектерді оптикалық түрде 
дөңгелетеді. Сондай-ақ, храмдарда және жабық жүрекшелерде көлемі 
ұлғайтылған қысқа шаш қиюы да қолайлы. 

Ұсынылмайды. Ұзын тегіс немесе, керісінше, өте қысқа шаштардан 
жасалған шаштар. Беттің бұл түрі бар адамдар бетті оптикалық түрде 
ұзартатын шаштардан аулақ болу керек. 

Үшбұрыш бет.  Ол кең биік маңдайдың, щек сүйектерінің, кішкентай, 
сәл алға қарай иектің болуымен сипатталады. Шаш шаштың кейбір 
кемшіліктерін оптикалық түрде тегістеуге көмектеседі. Маңдайы мен ұшты 
мұрны бар кішкентай бетті маңдайын жабатын қысқа шашты таңдау арқылы 
реттеуге болады. Құлақтар жартылай ашық, сіз қысқа шаштардан және 
орташа ұзындықтағы шаштардан тоқтауыңыз керек. 

Ұсынылмайды. Маңдайыңыз ашық және құлағыңыз жабық шашты 
киіңіз, бұл сіздің бетіңізді оптикалық түрде азайтады. Бүйірлерінде тегіс 
таралған шашты киюге кеңес берілмейді. 

Трапециялық бет формасы. Алмұрт тәрізді деп те аталады, оның 
келесі ерекшеліктері бар: шығатын кең төменгі жақ, көлемді иек және өте тар 
маңдай. 
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Иек маңдай мен жаққа қарағанда кеңірек. Бет самайға қарай тарылады. 
Беттің ұзындығы енінен сәл үлкенірек. Бет біртіндеп маңдайдан жаққа қарай 
кеңейеді. Алмұрт тәрізді тұлға өзінің жастығын ұзақ уақыт сақтайды. 
Сопақша неғұрлым үйлесімді және әйелдік ету үшін сіз көлемді төменгі 
жақты көзбен тарылтып, иектің енін маңдаймен теңестіруіңіз керек. 

Бұйралардан бас тартудың қажеті жоқ. Тамырлардан әдемі бұйралар 
бетті трапеция түрінде керемет жұмсартады. Спиральды біртіндеп әлсіретіп, 
базада бұйраларды неғұрлым тығыз ету ұсынылады. Қиғаш, зигзагты бөлу 
сызығы қолайлы. Ұзын, пішінделмеген шаштар қатал құрылымда жиналады: 
бума, байлам, өрім. Тұлғаның шашынан бірнеше бос жіптерді босату 
ұсынылады. Тұлғаның шашынан бірнеше бос жіптерді босату ұсынылады. 
Түбір шаштары бар шаштар қажетті әсер жасайды. Түбір шаштары бар 
шаштар қажетті әсер жасайды. 

Ұсынылмайды. Тым қысқа тегіс шаштар мен тегіс шаштар алынып 
тасталуы керек, өйткені олар, керісінше, бет пішінін ерекшелейді және 
қажетті сәндеуге берілмейді. Тікелей бөлуден, бос шаштан бас тартады. 

Ромб пішінді бет. Бет жүрек тәрізді, бірақ жоғарғы бөлігі аз кең. Бет 
сүйектері-беттің ең кең бөлігі, көбінесе ұзын және ұшты. Маңдай жаққа 
қарағанда тар, ені иекпен бірдей. Иек тар немесе ұшты. Бет сәл созылған. 
"Гауһар" беті бар әйелдерге арналған кескінді таңдаудағы басты ерекшелік-
кеңейтілген мүсін мен тарылған маңдайды көзбен теңестіру міндеті. Бұл 
әрекеттер бет пішінін сопақшаға жақындатады, оларды сыртқы келбетке 
үйлесімді етеді. Бұл мәселеде негізгі көмекшілер макияж және шаш үлгісі 
болады. Бөлу көп жағдайда қиғаш таңдаған дұрыс. Шаштың ұзындығы 
әртүрлі болуы мүмкін. Ұзын романтикалық бұйралар, классикалық талғампаз 
шаршы, қысқа шашты шаш. Сондай-ақ, бастың артқы жағындағы шаштың 
ұзындығымен эксперименттер мүмкін. Қысқа шығыңқы жіптер кескінді 
қызықты етеді, ал дәстүрлі шаршы талғампаз болады. 

Ұсынылмайды. Тікелей бөлу және симметриялы шаш стилі щек 
сызығы мен тар маңдайдың ауырлығын баса алады. Қатаң, өте жақсы 
таралған шаш тұлғаның үйлесімсіздігі туралы әсерді күшейте алады. 

Оның таза түрінде сопақ және дөңгелек пішіні сирек кездеседі, ал 
көптеген адамдар 7 негізгі прототиптің көптеген формаларының 
комбинациясы болып табылады. Вариациялар шексіз, және мұндай формалар 
өздерінің ерекше тартымдылығына ие, бұл мінсіз адамға қарағанда әлдеқайда 
қызықты, ешқандай кемшіліктері жоқ. 

 
2.6.2. Тұлғаның жеке ерекшеліктерін түзету 
 
Шебердің басты міндеті – тұлғаның кемшіліктерін жасыру және оның 

артықшылықтарын атап өту.  
Мұрны тым ұзын тұлға үшін. Шашты бетке, әрине, жарылыспен алға 

қарай бағыттау ұсынылады. Ту сыртына жеңіл сызылады пышностью. Егер 
сізде шаш үлгісі болса, ол міндетті түрде қиғаш болуы керек. Шашты тегіс 
қатайту немесе тікелей бөлу ұсынылмайды. Мұндай бет ақауларымен 
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профильге назар аудармау керек. Бетінен тегіс таралған және бастың артқы 
жағында көтерілген шаштар, сондай-ақ тікелей бөлу Профильді ұзартады, 
бұл жағдайда қолайсыз. Шашты қалпақпен кесу қажет емес, өйткені бұл 
мойынның ұзындығын одан әрі баса көрсетеді. Шаштағы тым кішкентай 
бұйралар өте қарама-қайшы болуы мүмкін және бет әлпетінің кемшіліктерін 
баса алады. 

Тегіс тұлға үшін. Бетті ашып, шаштың негізгі бөлшектерін артқа 
жылжыту ұсынылады. Шаштан шашқа өткір ауысулар болмауы керек. Ол 
тегіс пішінін жасырып, бет сызығымен біркелкі үйлесуі керек. Бастың артқы 
жағындағы шашқа ерекше назар аудару керек. Ол сәл созылған болуы керек. 
Басым да прическе сәнді сақина және бұйра ұштастыра отырып, созылған 
нысаны қырқу артқы көмектеседі жасыру кемшіліктері тұлғалар. Бетіңізді 
шаштың бөлшектерімен жабу ұсынылмайды, олар олардың үстіне ілулі, тек 
оның жалпақ пішінін баса көрсетеді. Бұл жағдайда тұлғадан шашқа тегіс 
ауысуды жасау мүмкін емес, бұл тұлғаның осындай ақауымен маңызды емес. 
Сондай – ақ, шашты тік тік сызықтармен шамадан тыс жүктемеу керек-олар 
тегіс бет пішініне сәйкес келмейді. 

Жұқа ерекшеліктері бар тұлға үшін. Шаш үлгісі ұсынылады, онда 
барлық бөлшектер бет әлпетімен үйлеседі, яғни.олар кішкентай және керемет 
болуы керек. Бұл жағдайда шаш үлгісі Тұлғаның жалғасы болады. Жеңіл 
және әуе сақиналары мен бұйралар бетті жақтауы керек. Шаш өте тиімді, 
онда шаш құлақтарды жаппайды. Бет пен шаш арасындағы контрастты оның 
бөлшектерімен ерекшелейтін шаш үлгісі ұсынылмайды. Бет құрылымы мен 
шаш бөлшектері арасындағы контраст кез-келген тұлға үшін қажет емес 
екенін есте ұстаған жөн. Ерекше жағдайларда Контрасттың көмегімен үлкен 
нәтижеге қол жеткізуге болады, бірақ мұндай шаштар өте күрделі және 
жоғары кәсіби шеберлікті қажет етеді. 

Бастың тым қысылған пішіні үшін. Кез-келген шаш үлгісі 
ұсынылады, оның түсі бар кемшілікті жасыруға және бастың дұрыс пішінінің 
елесін жасауға көмектеседі. Мұндай шаштарда шаштың бүйір бөліктеріне 
басты назар аудару керек. Оларды осы жерлерде құлақтарды толығымен 
жабуға мүмкіндік беретін ұзындыққа кесу керек. Алайда, шаш иек 
сызығының деңгейінен ұзағырақ болады, енді қажетті нәтиже бермейді. 
Ұштары, шаш тиіс тығыздап тіреле к скулам ғана ауданда құлақ болуға 
барынша көлемді болады. Бұл жағдайда шаштың ұшынан құлаққа өту тегіс 
болуы керек, бұл шаштың бүйір бөліктерінің сопақ сызығын жасайды. Осы 
шарттарды орындау бастың дұрыс емес пішінін жасыруға көмектеседі. 
Осылайша, басты назар шаштың элементтеріне емес, оның пішініне 
аударылады. Тиімді және осындай қабылдау: аздап бөліп бөлшектермен шаш 
желке, сонда көңіл бөгде бақылаушы болады отвлечено от кемшіліктерді 
тұлғалар. Құлақтарды толығымен ашу немесе оларды жартылай ашық 
қалдыру ұсынылмайды, өйткені бұл жағдайда негізгі болып табылатын 
шаштың бүйір бөліктерінің тегіс сопақ сызығына қол жеткізу мүмкін емес. 
Сондай-ақ, мойынға тым ұзын шашты қалдыру қажет емес, бұл бастың дұрыс 
емес пішінін көрсетеді. Бастың тұрақты емес пішінін тек шаш үлгісімен 
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жасыруға болатынына қарамастан, шаш сызықтары туралы ұмытпау керек – 
бастың пішіні тым қысылған кезде тік сызықтардан аз болуы керек. 

Бастың жалпақ пішіні үшін. Жоғары шаш үлгісі ұсынылады, 
әрдайым жарылыспен және әр түрлі. Құлағы жартылай жабық немесе 
толығымен ашық. Шаштың ең кең бөлігі көзді кесу сызығынан өтеді. 
Шаштың пішіні симметриялы, төңкерілген конусқа ұқсайды, оның жоғарғы 
жағы иек. Шашты сәндеу кезінде өткір бұрыштар жоқ екеніне көз жеткізу 
керек. 

Шашсыз шаштар ұсынылмайды. Шашты көздің кесу сызығы бойымен 
тарылтпау керек, өйткені бұл жағдайда бастың пішініндегі ақауды 
толығымен жасыру мүмкін емес. Шаш иек сызығынан төмен болмауы керек. 
Егер бұл ұсыныс бұзылса, шашта түзу сызықтардан аулақ болу өте қиын 
болады, бұл оның соңғы түріне теріс әсер етеді. 

Ауыр иегі бар тұлға үшін. Шаш үлгісі ұсынылады, онда басты назар 
оның щек аймағындағы бүйір бөліктеріне аударылады. Бұл жағдайда 
тұлғаның басты кемшілігі сыртқы көрініс үшін соншалықты байқалмайды. 
Мұндай шаш сәніндегі жарылыс да алаңдататын рөл атқаруы керек. 
Жарылыс нысаны маңызды емес. Мұндай бет кемістігі бар шаштың 
ұзындығы өте маңызды: олар иек сызығынан сәл жоғары болуы керек. 

Шаш үлгісі ұсынылмайды, оның барлық бөлшектері бастың артқы 
жағында шоғырланған. Қатаң байлам әсіресе қарсы. Мұндай шаштың өзі 
ауыр болғанына қарамастан және ол ауыр жақтан назар аударуы керек, бірақ 
бұл болмайды, керісінше, қарама – қарсы екі бөлшек ерекшеленеді-иек пен 
байлам. Осылайша, бұл ақаудың бетін ашуға болмайды. Шашқа иекпен 
салыстырғанда контраст әсерін беретін бөлшектерді қосуға болмайды. 
Алайда оларды өлшеу мүмкін емес. Сондықтан, шаштың бөлшектері иекпен 
күрт қарама-қайшылықсыз және біртіндеп бетінен алыстамай, кішкентай 
немесе үлкен формаларға ауысатын шешім табу керек. 

Ескі иек сызығы бар тұлға үшін. 
Жоғары шаш үлгісі ұсынылады, оның негізгі сызығы жоғары шаш 

болып табылады. Бұл жағдайда иек сызығы ашылады. Жоғарыға бағытталған 
шаш құлағаннан гөрі керемет әсер қалдырады. Әсіресе шаштың бұл формасы 
орта жастағы тұлғаны безендіреді. Шаштың бөлшектері жеткілікті қатаң 
болуы керек, өйткені шамадан тыс жеңілдік иек сызығына қайшы келуі 
мүмкін. Бұл жағдайда жарылыс неғұрлым айқын болуы керек. Иек сызығы 
бойымен жүретін ауа бұйраларынан жасалған шаш үлгісі ұсынылмайды. Ол 
жасыру керек бет әлпетіне шамадан тыс назар аударады. Жоғарыдан төменге 
бағытталған түзу сызықтар басым болатын шаш үлгісі қабылданбайды. 
Шашта жарылыстың болмауы оның соңғы түріне теріс әсер етеді. 

Кесілген иегі бар тұлға үшін. 
Мұндай шаш үлгісі ұсынылады, онда құлақтар жартылай жабық. 

Сондықтан, кесу кезінде шашты құлақтың астына қалдыруға болмайды. Бұл 
әдіс иекті соншалықты ерекшелей алады, сондықтан оның ақауы көрінбейді. 
Шаштың негізгі бөліктері оның жоғарғы бөлігінде шоғырланған, көзді кесу 
сызығының аймағында бетке түседі. Мойын шаштары қысқа, біртіндеп 
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"жоқ". Шаш қиюдың мұндай ұзартылған формасы шашқа толық силуэт 
береді, иек сызығының жалаңаштығын өтейді. Жарылыс әр түрлі болуы 
мүмкін, бірақ ол маңдайын тым көп жаппауы керек. Бүйірлік жарылыс 
нұсқасы жақсы көрінеді. 

Шаштың ұзындығы ұсынылмайды, бұл шашты иек сызығынан жоғары 
көтеруге мүмкіндік бермейді. Бет терісін жасайтын шаштар, иекке еркін 
бұйралармен құлап, оны толығымен жасырады. Шаштар да қолайсыз, оларда 
ешқандай жарылыс жоқ және барлық бөлшектер фонда шоғырланған. 
Толығымен ашық бетке қарсы иек ақауы байқалады. 

Кең щектері бар бетке арналған. Шаштың ұзындығы бар шаш үлгісі 
ұсынылады, бұл шығыңқы щектерді толығымен жабуға мүмкіндік береді. 
Барлық бөлшектер шаш үлгісі болуы тиіс шоғырланған алда төменгі бөлігі 
тұлға. Шаш үлгісі жарылыспен де, онсыз да болуы мүмкін. Сіз қысқа 
жартылай дөңгелек, түзу немесе қиғаш жасай аласыз. Екіншісі жақсырақ, ол 
шашта белгілі бір асимметрияны жасайды, бұл назарды беттің негізгі 
жетіспеушілігінен алшақтатады. Бұл жағдайда шаштың пішіні маңызды рөл 
атқарады. Ұсынылады конус тәріздес формасы бар, оның ең жоғары нүктесі 
болады желке. 

Шаштан тегіс таралған шаш үлгісі ұсынылмайды: ол тек шығыңқы кең 
щек сүйектерін баса көрсетеді, шаштың дөңгелек формасы да қажет емес. 
Мойынға қысқа кесілген шаш қарсы. Тіпті созылған нысаны затылка шаш 
үлгісі көрінеді куцей. Тікелей толық бөлу оны симметриялы етеді, бұл беттің 
осы ақауымен қажет емес. Тым ұсақ бөлшектерден тұратын шашты 
қолдануға болмайды, көлденең сызықтардан да аулақ болу керек. 

Төмен маңдайы бар тұлға үшін. Мүмкіндігінше толық, бірақ ұзын 
емес шаш үлгісі ұсынылады. Ол маңдайдағы шаш сызығын ғана жаба алады. 
Мұндай шаш сәніндегі шашты маңдайдағы сызықты жалғастырғандай, 
жарылудан жоғары қарай қою керек. Бұл әдіс кемшілікті жасырып, 
маңдайдың қалыпты құрылымының елесін жасай алады. Құлақтарды ашқан 
жөн. Алайда, бұл опция адамның басқа кемшіліктері болмаған кезде ғана 
мүмкін болады, оларда ашық құлақтар қарсы. Шаш үлгісі жеңіл, кездейсоқ 
болуы керек. Ауа сақиналары мен бұйралар желмен сәл қозғалғандай жақсы 
көрінеді. Шаштың негізгі бөліктері бастың париетальды және фронтальды 
бөліктерінде орналасқан. Мойынға қысқа конус тәрізді заманауи шаш қиюға 
артықшылық беріледі. 

Жарылыс жоқ кез-келген шаш үлгісі ұсынылмайды. Жарылудан басқа 
ешқандай мәліметтер беттің бұл жетіспеушілігін жасыруға көмектеспейді. 
Сондай-ақ, маңдайдағы шаштар артқа таралып, түзу сызықтар басым 
болатын шаш үлгісі де қолайсыз. Бұл жағдайда, егер ол жарылыспен жасалса, 
маңдайдағы шаш сызығынан шаштың қажетті биіктігі қамтамасыз етілмейді. 

Үлкен шығыңқы құлақтары бар тұлға үшін. Жабық құлақтары бар 
кез-келген шаш үлгісі ұсынылады. Егер қандай да бір себептерге байланысты 
мұны істеу мүмкін болмаса, сіз басқа әдістерге жүгінуіңіз керек. Олардың 
бірі-шаштың әсемдігіне байланысты бастың пішінін арттыру. Егер жасауға 
мықты бүйір жақтары шаш үлгісі, яғни тура келеді көтеру және шаш сайрам 
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ауданының сотында заңсыз бөлігі үшін басы емес болып көрінген. 
Сондықтан шаштың бүйірлерін тым үлкейтуге болмайды. Бұл шашта оның 
ең кең бөлігі бастың бетінен шыққан құлақтың ұштарынан алыс болмауы 
керек. Құлақ жартылай жабылған конус түріндегі шаш өте жақсы әсер 
қалдырады. Иек сызығының жалғасы бола отырып, шаш үлгісі біртіндеп 
кеңейіп, құлақтың ұштары аймағында ең үлкен енге жетеді. Содан кейін ол 
біртіндеп тарыла бастайды, бастың жоғарғы бөлігінде сопақша пішінді 
жасайды.Тегіс таралған шашты қатайту ұсынылмайды. Бұл нұсқада шаш 
үлгісі, әрине, тұлғаның кемшіліктерін жасырмайды, керісінше оларды баса 
көрсетеді. Асимметриялық шаш үлгісі ұсынылмайды, онда бір құлақ жабық, 
ал екіншісі жоқ. Қарама-қарсы шаштар, олардың бөлшектері пішінді 
қайталайды және шығарылған құлақтардың бағыты, бірақ бір қарағанда, 
әсерді тегістеуге болатын дәл осындай бөлшектер сияқты. 
 

2.6.3. Дене бітімінің  ерекшеліктерін түзету 
 

Беттің ең типтік кемшіліктерінен басқа, өсу шашты таңдауға үлкен әсер 
етеді. Шаш, киім, бет, фигура біртұтас, ансамбль ретінде қарастырылуы 
керек, онда бәрі пропорционалды болуы керек. бас пен дененің өлшемдері 
арасындағы байланыс. Таңдау физикалық ерекшеліктерге, адам 
фигураларына әсер етеді. 

Ұзын және үлкен әйелдер фигураны оптикалық түрде ұзартатын 
шаштардан бас тартуы керек: жоғары сәндеу, тегіс таралған немесе ұзын, 
иығында бос шаш. Шаштың ұзындығы құлаққа жететін көлемді шаштар өте 
қолайлы. 

Кішкентай және толық әйелдерге жеңіл бұйралар, бұйралар, толқынды 
шаштар кию ұсынылады. Фигураны көзбен ұзартатын шаштар қолайлы: 
туфтер, түйіндер, раковиналар. 

Кішкентай және жұқа әйелдер үшін ұзын қарапайым немесе аяқталған 
шаршы өте қолайлы. Сарапшылар мұндай әйелдерге жартылай ұзын 
шаштардан көлемді шашты киюді және қысқа шаштардан бас тартуды 
ұсынады. 

Кішкентай бойлы адамға ұзын және толық шашты ұсынуға болмайды. 
Олар бас пен дененің өлшемдері арасындағы қалыпты қатынасты бұзады 

Ұзын бойлы адамдар үшін кішкентай шаштар қажет емес. Мұнда үлкен 
бөлшектерден жасалған толық шаштар қолайлы, ал кішкентай өсу онымен 
үйлесетін және кішкентай бөліктерден тұратын шаш үлгісіне сәйкес келеді. 

Шашты таңдағанда, шаштың құрылымы мен сапасы да ескеріледі. 
Қатты шаш ерекше күтімді қажет етпейді, мұндай шаштары бар адамдар кез-
келген ұзындықтағы шашты таңдай алады. 

Жіңішке жұмсақ шаштар кесіледі, өйткені ұзын бос шаштардан 
жасалған шаштар шашты оптикалық түрде тазартады. Жартылай ұзын және 
қысқа шаштардан жасалған шаштар бетке қарай оралған. Сарапшылар 
шаштың тамырынан химиялық бұйралау жасауға кеңес береді, ол қажетті 
көлемді береді, оларды қатайтады. Ұзын шашты шаштар да қолайлы. 
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Майлы шаштармен қысқа және жартылай ұзын шаштардан шаш жасау 
ұсынылады. Егер шаш өте майлы болса, шашты құрғататын және майдың 
шығуын азайтатын химиялық бұйралар жасаңыз. 

Сирек шаштың көлемін арттыру үшін бұйралармен шаштар жасаңыз. 
Талғампаз жаста әйел әрқашан жас көрінгісі келеді. Және 
ол осы мақсаттар үшін бәрін пайдаланады: макияж, киім және, әрине, 

шаш. Сіздің әйелдікке баса назар аудару үшін және жасыңызды ескере 
отырып, сенімді және төзімді сезіну үшін дұрыс шашты қалай таңдауға 
болады? 

35 жылда шаш үлгісі. Физиологиялық тұрғыдан алғанда, бұл жаста 
әйелдер бет пішінін өзгертеді және екінші иек пайда болады, сондықтан 
стилисттер бет түрін ескере отырып, шашты таңдауға кеңес береді. Мысалы, 
егер сіз қысқа шашты таңдасаңыз, онда есте сақтау керек, осылайша бет 
сопақшасын баса отырып, сіз екінші иекті байқай аласыз. Бұл жас үшін боб 
шаш қиюдың кез-келген нұсқасы, сондай-ақ асимметриялық жарылыс бар 
шаш үлгісі өте жақсы. Егер сіздің шашыңыз ұзын болса, онда сіз қадам 
шаштарын ала аласыз немесе оларды бұйралай аласыз. Жастық пен 
талғампаздықты беру үшін Сіз аттың құйрығын немесе түрлі туфтерді жасай 
аласыз. 

40 жылда шаш үлгісі. Қысқа стильді шаш үлгісі, Егер: бет пішіні бұл 
мүмкіндік береді; егер сізде кішкентай немесе керісінше тым үлкен бет 
әлпеті болса; егер сізде жақсы безендірілген, қатты иек сызығы, әдемі мойын, 
бастың дұрыс пішіні, қастардың айқын үлгісі болса. Қысқа шаш әсіресе сәнді 
киіммен, мінсіз маникюрмен және мінсіз сәндеумен үйлеседі. 

Ең ұтымды нұсқа-көп қабатты шаштар. Біріншіден, олар өте стильді 
және әсерлі көрінеді, екіншіден, олар кез-келген, тіпті сирек кездесетін 
шашқа қажетті көлем береді. Сондай - ақ, жеңіл бұйраларға, серпімді 
бұйраларға назар аударыңыз-мұның бәрі сиқырлы ғана емес, сонымен қатар 
жаңа және жас көрінеді. 

Егер сіз 40 жастан асқан болсаңыз, шашты әртүрлі түстермен бояуға 
тырысыңыз. Монотонды бояу шашты көлемнен, ал теріні жарқыраудан 
айырады. Шашты жандандыру үшін, мысалы, үш түсті бөлектеу жасаңыз. 
Оның реңктері негізгі түс сияқты ашық болмауы керек. 

50 + жастағы шаш үлгісі.Бұл жастағы көпшілік қазірдің өзінде 
әжелер. Бұл ыңғайлы, талғампаз және сәнді кесілген көріністің ең маңызды 
себебі (2.12-сурет). Шаштың орташа ұзындығын (иыққа дейін) таңдаңыз, 
өйткені ол ыңғайлы (шашты жиналған да, бос та киюге болады) және осы 
жастағы ұзындыққа негізделген шаштар әлдеқайда қызықты және тартымды 
көрінеді. Көп қабатты шаштар туралы ұмытпаңыз: олар шаш кептіргішпен 
оңай үйлеседі және кішкене кемшіліктерін сәтті жасырып, бетін жақтайды. 
Стильді, бірақ қарапайым шаштар мен шашты таңдаңыз. Шаш бояуын 
таңдағанда, ашық түстер жас, ал қараңғы түстер қартайғанын ұмытпаңыз. 

Егер сіздің жасыңыз 60-қа жуық болсаңыз, сіз үшін ең жақсы 
шешім-бұл қысқа шаш қию және оған негізделген сәндеу (бірақ, тағы да, 
таңдаудың барлық ережелеріне сәйкес). Бұл шаш күтімін жеңілдетеді және 
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шаштың бөлінген ұштарын үнемі кесуді білдіреді. Орта жастағы әйелдер 
қысқа шашты таңдауы керек, өйткені олар жасарады. Жартылай ұзын шаш 
әйелді үлкен етеді. Өте қысқа шашқа үйренбегендер үшін шаштың ұзындығы 
иық деңгейіне сәйкес келеді. Бұл шаш 60 жастағы әйелдер үшін әртүрлі 
шашты оңай жасауға көмектеседі. 

Ең оңай нұсқа-балғындық пен энергияны баса көрсететін ұқыпты 
байлам, қабық немесе түйін. 60 жастағы әйелдерге арналған әдемі шаштар 
күміс шаштан жасалуы мүмкін: сұр шашта асыл нәрсе бар. Өкінішке орай, 
оның иелерінің көпшілігі шашты бояуға тырысады, көбінесе ашық 
түстермен, бірақ әр әйел аққұбаға бармайды. Түсті өзгеріссіз қалдырып, сіз 
көп жағынан жеңе аласыз. 

Шашты қалай таңдауға болатындығы туралы ұсыныстар жасына 
қарамастан жас, талғампаз және тартымды болуға көмектеседі. 
Қысқа шаштар мен бұйралар қолайлы. Ұзын шашты үнемі (1,5—2 айда бір 
рет) 1 см кесіп тастайды, бұл процедура сынғыш, кесілген шашты кетіруге 
және шашқа ұқыпты көрініс беруге көмектеседі. 

Жартылай ұзын шашты үнемі кесу ұсынылады. Алайда, егер мұндай 
шаштар өте бөлінген болса, барлық зақымдалған кеңестерді алып тастап, 
оларды баспалдақпен кесу керек. 

Қысқа шаш үнемі шашты және сәндеуді қажет етеді. Бұйра шаш үшін 
дұрыс шашты таңдау өте маңызды, өйткені олар ерекше күтімді қажет етеді. 
Таңдалған шаш міндетті түрде кәсіби қызмет түріне сәйкес келуі керек. 
Мәселен,медицина саласында жұмыс істейтін әйелдер шашты ұзын бос 
шаштардан алып тастауы керек. Тіпті ең экстравагантты шаштар қонақ үй 
бизнесі мен туризммен айналысатын әйелдерге жарайды. Министрліктегі, 
Үкіметтегі және ғылыми саладағы жұмыс қатаң шаш үлгісін талап етеді. 
 

2.6.4. Жасқа байланысты өзгерістерді түзету 
 

Беттің «өзгермелі» сопақшасы-45 жастан асқан көптеген әйелдердің 
проблемасы дәл осы жаста косметикалық ойлар пайда болады 

Терінің бұрынғы серпімділігіне, серпімділігіне көмектесетін және оны 
қатайтуға көмектесетін процедуралар, инъекциялар және кез-келген 
талғампаздық. Бірақ дұрыс кесілген және әдемі сәнделген шаштың артында 
пайда болған "қиындықтарды" жасырудан оңай ештеңе жоқ. 

Бет әлпетіне арналған шаштар мен шаштарды таңдауға арналған жалпы 
кеңестер. 

 Шаш қию мүмкіндігінше «тірі» және органикалық болуы керек. 
 Қалың және тығыз соққыларды, түзу, массивті жіптерді, қалың кесу 

сызықтарын жасамаңыз және сәндеудің мінсіз тегістігіне қол жеткізіңіз. 
 Көп айқындығы мен жансыз желілерін, кужаттарды бет, қаңқалар, 

төменгі бөлігі тұлға. 
 Монофониялық бояудан, әсіресе ашық аққұбадан және көк түстен 

аулақ болу керек. Олар әрқашан назар аударады. 
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 Текстурада бір – бірімен үйлесетін бірнеше жылы реңктер мен 
бағдарларды қолдана отырып, мультиколорды бояу жақсы нұсқа болып 
табылады. 

 Бетті көзбен түзететін және оған дұрыс пішін беретін шаш қиюдың 
ең әмбебап түрлерінің бірі – асимметриялық бұршақ. 

 Тым қысқа тәжі мен басы-табу 
 Ұзын шаштардан, қылшықтардан және буудан бас тартқан дұрыс. 

 

 
 

2 .12 сурет-элегант жастағы әйелдерге арналған шаштар 
 

 
2.7. Арнайы мақсаттағы шаш үлгілері 
 
2.7.1. Үйлену тойларына арналған шаш үлгілерін орындау 

ерекшеліктері 
 
Үйлену тойына арналған шаш үлгілері. Керемет үйлену тойына 

арналған шаш үлгісін таңдау кез-келген қалыңдықты толғандыратын мәселе. 
Әрбір қыз өмірінің осы маңызды күнінде ерекше және сиқырлы көрінуді 
армандайды. Бірнеше қарапайым ережелерді сақтау қалыңдықтың жеке 
басын ерекшелейтін және ойластырылған бейнені аяқтайтын шаштың 
жеңіске жету нұсқасын таңдауға көмектеседі. 

Қалыңдықтың шаш үлгісіне ерекше назар аудару керек, өйткені 
кескіннің бұл бөлігі негізгі болып табылады. Қалыңдық үшін шаш үлгісі мен 
аксессуарды таңдағанда, сіз бүкіл көріністі алдын-ала ойластыруыңыз керек, 
өйткені қалыңдықтың шашы, көйлегі мен макияжы бір-бірін толықтыруы 
керек. 

"Жиналған" қалыңдық шаш үлгісі. "Жиналған" қалыңдық шаш үлгісін 
 таңдаған қыздарға салтанатты көрінетін және өте тәжірибелік шешім болып 
табылатын тазартылған шаш ұсынылады. Қазіргі заманғы үйлену тойлары 
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экстравагантты және серпінді бола түсуде, яғни сәндеу тек керемет көрініп 
қана қоймай, қалыңдыққа қолайсыздық әкелмеуі керек. 

Шаштың бұл түрі кімге сәйкес келеді? "Жиналған" шаш үлгісі бәріне 
сәйкес келеді. Шаштың ұзындығына немесе бет сопақшасына ешқандай 
шектеулер жоқ. Жақсы маман жоғарғы сападағы шаш үлгісін жасай алып, 
ерекшеліктерін көрсете алады. Әсіресе мәнерлі жиналған шаш мәнерлі, үлкен 
бет әлпеті бар қыздарға көрінеді. Өйткені, жоғары шаштар мойын мен 
иықтарды ашады, макияж бен зергерлік бұйымдарға назар аударады. 

Асимметриялық шаш немесе шаш "жағында". Асимметриялық 
қалыңдық шаш үлгісі сопақ және ұзартылған бет пішіні бар қыздарға жақсы 
сәйкес келеді. Бұл сәндеудің көпшілігі грек стилінде жасалған. Қызға 
қосымша сүйкімділік беретін,  әйелдікті біріктіретін керемет нұсқа. Шаш 
үлгісі жеңіл және қара шашқа бірдей жақсы көрінеді. Ол сондай-ақ түзу және 
бұйра шаш иелеріне жарайды. Дұрыс безендірілген, бұл шаш кез-келген 
қалыңдыққа сүйкімділік пен талғампаздық қосады. 

Шаштың жақсы, сау және жылтыр болуы маңызды. Бұл шаш ұзын 
шашқа жақсы көрінеді. Ең оңай нұсқа: бір жағына таралған борпылдақ 
бұйралар. Кескіннің барлық бөлшектері мінсіз орындалуы керек. Шашты 
сәндік элементтермен безендіруге болады: шаш қыстырғыштары, гүлдер, 
тіпті тиаралар. Назар аударған жөн — аксессуарлар шамадан тыс назар 
аудармауы үшін аксессуарлар жалпы көріністі толықтыруы керек. Мұндай 
шаш пен үйлену көйлегінің үйлесімді үйлесіміне ерекше назар аудару керек. 
Бұл жағдайда жалаңаш иықтары бар көйлектерге, шешілген модельдерге 
немесе мойын сызығы бар көйлектерге артықшылық беру керек. 
Асимметриялық шашты ұзын сырғаларды кию арқылы өте тиімді түрде атап 
өтуге болады. Бұл сіздің мойныңызды көрнекі түрде созуға, қалыңдыққа 
тектілік пен талғампаздық қосуға мүмкіндік береді. 

"Бума". Алайда, қазіргі заманғы үйлену үрдістері мұндай шаш үлгісі 
күрделі сәндеу мен түрлі тоқу кезінде "қарапайымдылығымен" жеңіске 
жететін үйлену бейнесінің тамаша шешімі бола алатындығын дәлелдейді. 
Бұл шаш сәні жастар үйлену тойына немесе заманауи стильдегі үйлену 
тойына жарайды, мұнда сәндеудің сәл ұқыпсыздығы қолайлы. Сондай-ақ, 
бұл шаш сәні қыздарға өте ыңғайлы, олар жарқыраған немесе қапталдағы 
жарылыстарды жабады. Бума – стиль мен мінезді жақсы көрсетеді. Мұндай 
сәндеудің қарапайымдылығына қарамастан, қалыңдыққа жарықтық пен 
талғампаздық береді. Бума қазіргі қалыңдықтың бейнесін керемет аяқтайды. 
Бұл сәнді және қазіргі заманғы шаш үлгісі, бірақ ол қалыңдықтың көйлегімен 
және оқиғаның жалпы стилімен тамаша үйлесуі керек. 

Үйлену шашының көптеген нұсқалары бар: классикадан бастап, сәнді 
және "заманауи" қойылымдарға дейін. Бұл шаштың жалғыз" талабы " — бұл 
шаштың тығыздығы мен ұзындығы, әйтпесе бұл опция жай көрінбейді. 
Әрине, постижер өнімдері немесе жалған жіптер болуы мүмкін. 

Егер табиғи көлем жеткіліксіз болса, форсункаларды пайдалану немесе 
тарақ жасау өте маңызды. Арасында үлкен нұсқаларының санын қалай өру 
құйрығы қажет басты назарды өзінің таңдаған стильде көйлектер мен 



123   

аксессуарлар. "Минимал" стиліндегі киім үшін тік бума, көлемді немесе тегіс 
жақсы үйлеседі; романтикалық көйлек үшін бұйралардан тұратын күрделі 
толқынды буманы немесе ұзын буманы таңдаған жөн. Шаштың негізін 
таңдау үшін опциялар аз емес: буманы шаштың жіптерімен орап, қолайлы 
аксессуарларды қосуға болады, 

Туф-бұл үйлену шашының ең стильді және кең таралған нұсқасы. Ол 
соншалықты танымал, егер ол дұрыс орындалса, ол әр қызға сәйкес келеді. 
Кез-келген қалыңдықтың көрінісін бірден өзгерте алатын бұл шаштың 
көптеген нұсқалары бар. Мұнда ең бастысы, қайтадан көйлек стилін ескеру. 
Туф ашық артқы немесе иықпен жақсы өтеді. Сондай-ақ, ол шешілген киімге 
немесе ұзын тар көйлекке жарайды. Форматты таңдағанда, бұл шашты ескеру 
керек: 

Егер көйлектің юбкасы өздігінен қисық болса, үйлену байламы көлемді 
болады (бұл қалыңдықтың басы көлемді ішкі қабатпен салыстырғанда 
кішкентай болып көрінбеуі үшін қажет). 

Егер киім тегіс матамен тігілген болса, тегіс шашты таңдау керек: 
атласты (плюс өлшемді қыздар үшін көлемді байлам қолайлы), егер көйлек 
қарапайым стильде болса, шашты інжу, ринстондар немесе гүлдермен 
безендіріңіз. Кескінді шілтермен немесе жарқыраған тастармен толтырмаңыз. 

Ұзын шаш-сәнді және ерекше үйлену шаштарын жасаудың тамаша 
негізі. Тиісті сәндеу нұсқасын таңдағанда, бұйралардың түрін, бет пішінін 
және, әрине, жеке тілектеріңізді ескеру қажет. 

Ұзын шашқа үйлену тойға арналған шаш үлгілері. 
Желек-үйлену тойының ажырамас бөлігі. Онсыз қалыңдықтың бейнесі 

толық емес және үйлесімді емес. Желектің арқасында мерекенің атмосферасы 
жасалады, сонымен қатар ол кейіпкерді жұмбақ ореолдай сезіндіреді. 

Желекпен жоғары жиналған шаш үлгілері. Мұндай сәндеу әрқашан 
таңдаулы әрі әдемі көрінеді. Көбінесе қыздар шашты сәнді жоғары бумаға 
жинайтын шаш үлгісін таңдайды. Оны ұқыпты және тегіс, сондай-ақ сабалақ 
және бұйра етіп жасауға болады. Желек байқалмас үшін соның астынан 
бекітіледі. Бірақ бір маңызды шарт бар- бума бір жағында жиналмауы керек. 

Жоғары сәндеудің бұл нұсқасын тарақпен және бөлумен орындауға 
болады. Екінші нұсқа шашты сәл кешіреді және ол тікелей немесе қысқа 
көйлекке жарайды. 

Ашық сәулені орындау техникасы. Жіп жуып, өңдеу муссом. Кептіру 
кезінде көмек фена, жаюға құралдардан. Бөлу облысы челки немесе 
нетолстую ұзақ шүйке шамамен тұлғалар. Қалған шашты тәждегі бумаға 
жинаңыз. Буманың түбіне бұйралардың түсіне сәйкес келетін арнайы көбік 
ролигін салыңыз. Буманы 2 бөлікке бөліңіз. Әрбір лакпен және көбік 
ролигінің шеңберіне ораңыз. Жіптерді түйреуішпен бекітіңіз. Шаштың 
екінші бөлігі де лакталған және бастың периметрі бойынша өрнек салынған. 
Дайын сәндеуді лакпен бекітіңіз. 

Кос-дан байлам жасау техникасы. Шашты жоғары бумаға жинап, оны 
тәжге серпімді жолақпен бекітіңіз. Кекілді шаш қыстырғышпен тіркеп 
қойыңыз. Жіптерді өрімдерде көлемді ету үшін оларды тартыңыз. Шашты 
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бұйралау арқылы бетке қойыңыз. 
Жалпы ұсыныстар. Жиналған шаш барлық қалыңдықтарға жарайды. 

Бұл шаш әрдайым өзекті және Тәжірибелік, ешқашан сәнден шықпайды және 
сансыз нұсқалары бар, олардың арасында сіз әрқашан қолайлы нұсқаны таба 
аласыз. 

Таңдау кезінде шаш ең маңызды болып табылады. Шаш пен көйлек 
бір-бірін толықтырып, бір-біріне сәйкес келуі керек және бірдей стильде 
жасалуы керек. 

Тікелей жарылыспен төсеу. Мұндай жарылыс жұмсақ және жиналған 
бұйралармен жақсы көрінеді. Ал міне, жиындар бастап өру бас тарту қажет, 
өйткені қосы болады артық жүктемеу береді. Сонымен қатар, тым қалың 
жарылыс ұсынылмайды, өйткені ол бетті ауырлатады. 

Егер опция бос шашпен таңдалса, онда бұйралар мен толқындар ең 
қолайлы. Бұл жағдайда жарылыстың өзі түзу болуы керек. Осындай шашпен 
деп батыл жүзеге асыруға бейнесі ертегі ханшайым. Көйлек тыныш және 
ұстамды, орамасыз және шілтер элементтерінсіз таңдаңыз. 

Егер сіз шашты жинауыңыз керек болса, онда қабық шаш үлгісі 
қолайлы нұсқа болады. Ол тиімді  нәзіктік пен әсемдік, салауатты . 

Қисық кекілмен шаш үлгісі.. Бұл кекіл нұсқасы – әмбебап, себебі алады 
безендіруге кез келген сән қалыптастырады. Онымен шаштар ойнақы және 
романтикалық көрінеді. Мұның бәрі қалыңдықтың қандай стильді 
таңдағанына байланысты. 

Қиғаш соққылар тарақпен жақсы көрінеді, онда шаштың бір бөлігі 
артқа қарай таралады, ал қалған бөлігі жұмсақ болады. Бұл сәндеу опциясы 
сыртқы келбетке жеңілдік пен балғындық береді. Бұйраларды жоғары шаш 
үлгісінде таңдауға болады, оны аксессуарлармен безендіруге болады: 
талғампаз жиек, лента, гүлдер, диадема. 

Кейде әртүрлі тоқу әдістерімен тәжірибе жасай аласыз. Қиғаш 
соққылармен бір жағынан жасалған ашық жұмыс қызықты көрінеді. 

Ұзын соққылармен сәндеу. Бұл жағдайда қалыңдық өзі қандай үйлену 
шаш үлгісін көргісі келетінін өзі шеше алады: шашпен немесе онсыз, өйткені 
ұзын шашты шаштың астына жасырып, маңдайын ашуға болады. Егер бұл 
опция сәйкес келмесе, онда сіз бұйраларды бір жағына тарқатып, оларды 
әдемі безендірілген шаш қыстырғышымен түзете аласыз, сонда олар көзге 
түспейді. 

Келесі сәтті нұсқа жарылыстарды тең бөліктерге бөлуді қамтиды, олар 
бетті тиімді жақтайды, бірақ егер ол сопақша болса ғана. 

Диадемамен ұзын шашты қалыңдық шаш үлгісі. Диадема – нағыз 
патшайымдар үшін безендіру. Ол шашты жарылыспен керемет толықтырады. 
Әдетте, декор ол басталатын жерге қойылады. Сонымен қатар, безендіру 
талғампаз және кішкентай немесе, керісінше, көптеген ринстондармен сәнді 
болуы мүмкін. Бірақ жарылыс кез-келген болуы мүмкін: түзу, қиғаш, қысқа 
немесе ұзын. Диадема-бұл қызықты аксессуар, ол бейнені ертегі етеді. 
Барлық қыздар нағыз ханшайым болғысы келгенде, олардың балалық 
армандарын жүзеге асырудың тамаша мүмкіндігі. Бұл суретке тік корсеті бар 
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сәнді көйлек сәйкес келеді. Егер шашты бос қалдыру керек болса, онда 
бұйралармен шашты жасайды. Кішкентай тараққа рұқсат етіледі. 

Ұзын бос шашқа арналған Үйлену тойына арналған  шаш үлгілері. Бұл 
опция үйлену көрінісін жасау үшін ең сәтті болып табылады. Бос шашты 
үйлесімді ету үшін оларды сәндеудің ең жақсы әдісін таңдап, дұрыс төсеу 
керек. 

Бұйра. Романтикалық үлкен бұйралар-бұл ешқашан стильден 
шықпайтын классика. Қалыңдықтың иығына түсетін көлемді бұйралар 
үйлену көйлегімен тандемде керемет көрінеді. 

Талғампаз бұйралар қабықпен және онсыз қызықты көрінеді. Егер 
екінші нұсқа қолданылса, онда декор үшін келесі элементтерді қолданыңыз: 
моншақтар; қауырсындар; таспалар. 

Тоқумен. Тоқу элементтері бар шаш үлгісін жасаудың көптеген 
жолдары бар болғанымен, ең көп тарағаны-балық құйрығы. Ол үйлену 
көйлегімен тамаша үйлеседі, сонымен қатар қалыңдықтың мойны мен 
иығына әсер етеді. Сонымен қатар, өрімнің пішіні басын стильді шляпамен 
немесе жабынмен безендіруге мүмкіндік береді. Мұны жақсы "балық 
құйрығы" асимметриялы болып келеді, сол кезде коса алады қызықты түрі. 

Тікелей шашпен. Егер қалыңдық бұйраларды бұйралағысы келмесе, 
онда ол ұзын шашымен кем емес тартымды және сәнді көрінуі мүмкін. Әр 
түрлі зергерлік бұйымдар мен аксессуарлар шашқа қызықты көрініс беруге 
көмектеседі. Тіктелген тұтамдарда жылтыр тастар өте жақсы 
көрінеді.Тастардың сәл жыпылықтауына байланысты кескін жұмбақ және 
ертегі болады. 

Ұзын шашқа арналған кілемдер. Ұзақ уақыт бойы тек қалыңдықтар 
арасында ғана емес, сонымен қатар қарапайым қыздар да сұранысқа ие. 
Өрілген өрім өзінің пішінін керемет сақтайды, ал ол салтанатты және 
сүйкімді көрінеді. Тоқудың кез-келген нұсқасы қызықты көрінеді. Сіз ашық 
кілемді де, "балық құйрығын"да таңдай аласыз. Әр түрлі декор элементтері 
сәндеуге салтанаттылық береді: ринстондар, гүлдер, моншақтар. Сонымен 
қатар, шашты бүкіл ұзындыққа тоқуға болады немесе тек кішкене элементті 
қолдануға болады. 

Кілемдердің қарапайым емес екендігі маңызды. Сіз бұйралардан, 
Француз өрнектерінен тоқу жасай аласыз немесе тамырдан элемент жасай 
аласыз. Егер соңғы әдіс қолданылса, онда сіз бастың артқы жағына бекітілген 
төсенішті қолдануыңыз керек. Көлемді Француз өрімі стильді және 
тартымды көрінеді. Оның ұштарын бұйралауға болады. Ринстондармен 
немесе гүлдермен жіптермен безендіріңіз. Егер мұндай аксессуарлар 
қолданылса, онда жабынның жеңілдетілген нұсқасы болуы керек. 

Бума жағында. Үйлену тойына арналған қарапайым буу қолайлы емес. 
Бірақ егер сіз оны бір жағына байласаңыз, онда бұл мәселені толығымен 
өзгертеді. Мұндай шаштың бірнеше нұсқасы бар: 

1.Бумадағы бұйра бұйралар салтанатты және нәзік бейнені береді. 
Оларды жасау үшін шаш бұ ралағыш немесе бұйралау қолайлы 

2. , Түкті. Сәндеуді жасау үшін алдымен шашты тараңыз, оларды 
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лакпен бекітіп, буманы серпімді жолақпен байлаңыз. Бос ұштарын 
бұйралағышпен бұраңыз 

3. Тегіс бұйралармен. Бұл жағдайда шашты түзетуге арналған Үтіксіз 
жасай алмайсыз. 

Қабыршақ. Бұл шаш өте қызықты және ерекше көрінеді. Мұны істеу 
қарапайым: шашты бір бағытта бұрап, оны шаш қыстырғыштарымен бекіту 
керек. Бірақ сәндеу күнделікті көрінбеуі үшін оны ринстондармен әдемі шаш 
қыстырғышымен безендіріңіз. Бұл опция төсенішпен және онсыз кескін 
жасау үшін қолайлы. 

Бант. Бұл шаш бүгінде қалыңдықтар арасында өте танымал. Бұл 
таңқаларлық емес, өйткені ол кескінді стильді және талғампаз етеді. Садақ 
үйлену тойына және үйлену рәсіміне өте ыңғайлы. Сәндеудің мәні-бастың 
артқы жағында бос шаштың болуы және бастың жоғарғы жағында немесе сәл 
төмен орналасуы мүмкін импровизацияланған садақ. 

Ретро шоғы. Бұл шаш сәнді көрінеді және кез-келген үйлену 
көйлекімен үйлеседі. Орындау тәртібі. Шашты тараңыз және жоғары буманы 
жасаңыз, оны серпімді жолақпен байлаңыз. Енді серпімді тығыздап, буманың 
түбіне жылжытыңыз. Жіптерді роликтің жанына біркелкі таратыңыз, оларды 
жұқа серпімді жолақпен бекітіңіз. Сағыздан шыққан шашты байламның 
жанына орап, бүкіл сәндеуді моншақтармен әдемі түйреуіштермен бекітіңіз. 

Ұзын шаш-әдемі, стильді және мерекелік шаш жасау үшін керемет 
"материал". Үйлену күнінде әр қалыңдық ерекше көрінуді армандайды, ал 
сәндеудің ұсынылған нұсқалары оған көмектеседі. Көйлек пен макияжды 
таңдау туралы шешім қабылдау ғана қалады. 

 
2.8. Қиял және конкурстық шаштарды орындау 
 
2.8.1. Қиял шаштарын орындау ерекшеліктері 
 
Қиял стилі бүгінгі сәннің көрінісі емес. Оның негізінде өткеннің 

фантастикалық бейнелері мен болашақтың көрінісі жатыр. Қиял стилінде 
қатаң шекаралар мен нақты ұсыныстар жоқ. Бұл әрқашан қиял теңізі, 
сонымен қатар кез-келген стильдің элементтері және олардың ерекше және 
батыл үйлесімі. Қиял шаш үлгісі — бұл әр түрлілігі, құрылысы, айқын 
декоративті, ерекшелік нысандары, бөлшектерді, түсті. Бұл шаштар ертегілер 
аңыздарына негізделген немесе флора мен фауна әлемі негізге алынады. 
Шаштың бұл түрі үлкен технологиялық білім мен дағдыларды қажет етеді. 
Бұл шаштар шеберге шығармашылық қабілеттерін көрсетуге мүмкіндік 
береді. Олар жаңа сызықтар мен формалардың өрнегін, сондай-ақ 
техникалық техниканың жетілуін табады. 

Қазіргі сән өз идеяларымен және жаңа табылыстарымен 
толықтырылған. Бірақ, тұтынушы үшін қатаң бәсекелестікке қарамастан, 
ерекше түрде асығыс жасайтын дизайнерлер бар. Олардың көзқарасы бізді 
армандар мен иллюзиялар, қиялдар мен сиқырлар әлеміне апарады. Бұл 
романстың жаңа оқуы. Қиял стилі түстерге, таңғажайып және құпияға толы. 
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Ол көзді қызықтырады және тартады. 
Негізгі сипаттамалары осы стиль: - өзінің анасы мен әкесі, 

сюрреалистичность, ансамбліне ерекше ертегідей әр береді, ал мен 
батылдығы. Бұл стильдің нақты шекаралары жоқ. Әрине, оның театр мен 
цирк сахналарында, тақырыптық доптар мен карнавалдарда, сәнді кештерде, 
мерекелік шоуларда және фантастикалық фильмдерде орны көп. Оның 
өзгергіштігі дизайнердің қиялына және егер бар болса, Тапсырыс берушінің 
талаптарына байланысты. 

Қиял шаштары-бұл жаңа формаларда, техникалық әдістерде көрініс 
табатын подиум шаштары. 

Қиял стилі бүгінгі сәннің көрінісі емес. Оның негізінде өткеннің 
фантастикалық бейнелері мен болашақтың көрінісі жатыр. Қиял стилінде 
қатаң шекаралар мен нақты ұсыныстар жоқ. 

Бұл әрқашан қиял теңізі, сонымен қатар кез-келген стильдің 
элементтері және олардың ерекше батыл үйлесімі. Қиял шаш үлгісі — бұл әр 
түрлілігі, құрылысы, айқын декоративті, ерекшелік нысандары, бөлшектерді, 
түсті. Негізінен, қиял-ғажайып шаштар байқауларға, карнавалдарға, 
журналдарға, тақырыптық кештерге арналған фотосессияларға қолданылады. 
Қиялды шашты таңдамас бұрын, модельдің бейнесін толығымен таңдау 
керек: киім, макияж, аксессуарлар. 

Қазіргі сән өте полярлы. Бүгінгі таңда танымалдықтың шыңында 
табиғидық пен табиғидық бар, бірақ біз Авангард пен экспрессионизмді жиі 
кездестіреміз. Бірақ ол көрінеді? Қиял шаштары сияқты құбылыс үлкен 
танымалдылыққа ие болады. Шаштараздардың ерекше туындыларын енді тек 
подиумдарда ғана емес, күнделікті өмірде де табуға болады. 

Шаштардағы қиял стилі. Ерекше жағдайларда, көптеген адамдар, 
әрине, сәнді немесе экстравагантты кешкі дәретханаға қосымша ретінде 
шашты сәндеудің осы нұсқасын таңдайды. Қиял стилі тақырыптық іс-
шараларда, әсіресе салтанатты банкеттер мен мерекелерде ең қолайлы деп 
саналады. Сіздің киіміңіздің ерекшеліктеріне сүйене отырып, стилист сіз 
үшін кескінді жақсы көрсететін сәндеу нұсқасын таңдай алады. Көбінесе 
шығармашылық және стандартты емес шаштар тарақтар, күрделі формалар 
және көптеген стандартты емес аксессуарлардың арқасында жасалады. 
Төмендегі суретте ұқсас сәндеудің нұсқасы көрсетілген. Ол ертегілерден 
көрінеді және сиқырлы және сиқырлы әсер қалдырады. 

Күн сайын шығармашылық. Егер сіз шығармашылық, тәуелсіз және 
стандартты емес адам болсаңыз, қиял шашты күнделікті таңдау болуы 
мүмкін. Олардың алдыңғы санаттан айырмашылығы-сіз оларды үйде өз 
қолыңызбен жасай аласыз, олар қарапайым және қарапайым. Көбінесе бұл 
стандартты емес тоқу, көлемді байламдар, кішкентай тарақтар. Көп жағдайда 
күнделікті шығармашылық шаштар — бұл қиял-ғажайып фильмдер мен 
кітаптар кейіпкерлерінің бейнелері, онда алыс өткен Болашақ алыс 
болашақпен шектеседі. 

Шаш стилі өмір салты ретінде. Көбінесе шаштардағы қиялдың әсері 
бастың бір бөлігінде белгілі бір үлгіні қырып тастау арқылы қол жеткізіледі. 
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Бұл шашты дұрыс бөлу кезінде ғана байқалады, бұл шын мәнінде шашты 
ерекше етеді. 

Стандартты емес нәтиженің тағы бір нұсқасы – бояу. Бұл экстремалды 
реңктердің жіптері немесе табиғи реңктердің градациясы арқылы жасалған 
контраст болуы мүмкін. 

Қызықты деректер. Көптеген адамдар үшін бұл тақырып жаңа болып 
көрінуі мүмкін, бірақ іс жүзінде біз бәрімізді бұрыннан таныс қиял 
шаштарымен білеміз. Ең таңқаларлығы, олар жарнамада, клиптерде, содан 
кейін кинотеатрда пайда бола бастады. Әнші Red Fox-тің "жүрегімді 
жылытыңыз" бейнесінде бізге готикалық кеш көрсетіледі, онда барлық жас 
ханымдар стандартты емес стильдермен жүреді. Әрбір әйел өмірінде кем 
дегенде бір рет ертегінің кейіпкері сияқты сезінуі керек. Жақсы таңдалған 
қиял шаш үлгісі бұған көмектесе алады. Онымен сіз тақырыптық іс-шараға 
немесе кешке бара аласыз, онда сіз міндетті түрде назарда боласыз. Ең 
бастысы, сәндеу кескіннің жалғасы және жеке тұлғаның көрінісі болды. 

 
2.8.2. Байқауға арналған шаш үлгілерін орындау ерекшеліктері 
 
Байқауға арналған шаш үлгілері әрқашан шығармашылық және ерекше, 

патетикалық және арандатушылық болып табылады. Байқауға арналған шаш 
үлгілері-бұл шебердің талғамын, шеберлігі мен қиялының ұшуын көрсету. 

Бәсекеге қабілетті шаш үлгісі адамды безендіруге арналған. 
Сондықтан, ол адамның сыртқы деректерінің ерекшеліктеріне ғана емес, 
сонымен қатар жеке бірегей болуы керек. Конкурстық шаш үлгісі ерекше 
жағдайларда жасалғандықтан, ол, әдетте, талғампаз дәретхананы қолданумен 
байланысты және костюмнің толық бөлігі болып табылады. Байқауға 
қатысушы орындаған шаш үлгісі қарапайым болмауы керек, ол қызықты 
композицияға, түпнұсқа бояуға ие болуы керек, орындалуы қиын 
элементтерден тұруы керек, сонда ғана шеберліктің жоғары кәсіби деңгейіне 
баға беруге болады. 

Байқауға арналған шаш үлгілері-бұл өте күрделі, ауыр процесс, ол 
максималды шоғырлануды, үлкен қиялды және жұмыс дағдыларын қажет 
етеді. Жұмсалған күш пен уақыт әрқашан өзін ақтайды-бұл шаштараз 
өнерінің нағыз шедевріне айналады. Негізінен конкурстық шаштар шоуларда 
немесе конкурстарда қолданылады. Әр түрлі профильдегі шеберлер өз 
шеберліктерін көрсетеді және өз идеялары мен идеяларын білдіреді. Ежелгі 
дәуірдің тарихи шаштарын, сондай-ақ ағымдағы ғасырды ескере отырып, біз 
олардың жеке сән дәуірлерін, яғни белгілі бір уақыт адамдарының талғамын 
бейнелейтінін көреміз. Көптеген адамдардың жаңа сән бағытына деген 
талғамы біртіндеп дамып келеді. Қазіргі уақытта шаштараз конкурстары 
жаңа шаштардың тез танымал болуына ықпал етеді. 

Байқауға арналған шаш үлгілері. Бүгінгі таңда шаштараздардың 
көптеген жарыстары дәстүрге айналды және "байқау-шоу"тұрақты атауына 
ие болды. Байқау жағдайындағы "шоудың" өзіндік ерекшелігі бар және 
халыққа арналған шаштар жиынтығын көрсету кезінде жұмысты көрсетуден 
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түбегейлі ерекшеленеді делік. Айырмашылық неде? Жалпы сән аясында 
оның дамуының екі параллель жолы қатар өмір сүреді. № 1 сәннің бір жолы-
бұл негізінен бұқаралық ақпарат құралдарында айтылады, яғни.оларды 
адамдар тікелей пайдалану үшін жасалған тұрмыстық модельдердің 
біртіндеп өзгеруі. Бұл сәннің талаптарына сәйкес келетін шаштар, біз 
қоғамда, көшеде көреміз, олар күн сайын шаштараздарда жасалады, бұл "сән 
көп таралыммен" (кейде оның өзгеруіне "көше сәні" тікелей әсер етеді). Тағы 
бір жол, № 2 сән негізінен тәжірибелік сипатқа ие. Сән № 2 сән дизайнерлері 
күтілетін сән өзгерістерін шығармашылық тұрғыдан түсініп, жаңа 
модельдерге қадам жасау арқылы өз модельдерін ұсынады. Бұл сәннің 
ерекшелігі-іздеу көбінесе формамен кәсіби түрде тәжірибе жасауға дейін 
азаяды. 

Үлгілерді әзірлеу жаңа формалары жиі жүргізіледі отвлеченно осындай 
тұрмыстық талаптарды прическе ретінде тиімділігі, беріктігі, ыңғайлылығы, 
қарапайымдылығы. Конкурстық модельдерді көрген дайын емес көрермен 
олардың сәнмен байланысын байқамауы мүмкін, сондықтан ол 
формаларының күрделі күрделілігіне, ерекше сәндік шешімдерге, өндірістің 
керемет тазалығына таң қалады, яғни.кейде ол күнделікті шаш үлгісінде 
көретін нәрсеге мүлдем ұқсамайды. Алайда, көбінесе байланыс бар, және 
кәсіби маман оны мұқият ұстайды, өйткені ол конкурста өз жұмысын 
көрсететін дизайнердің не басшылыққа алатындығын біледі. 

Байқауда өнер көрсететін шебер өзінің сән туралы түсінігін барынша 
толық білдіретін және мүмкіндігінше оның дамуында, яғни бүгінгі күннің 
ғана емес, ертеңгі күннің де талаптарына сай келетін модельді көрсетуі тиіс. 
Сіздің идеяңызды мүмкіндігінше нақты көрсету және кәсіби көрермендердің 
назарын жаңа шешімге аудару үшін дизайнер әрдайым бөлшектерді біршама 
жоғалтады, оларды белгілі бір жерде нақты бекітеді, яғни жаңа түс пен пішін 
статикалық түрде көрінеді. Байқаудың бәсекелестік сипатын ескере отырып 
және эстетикалық себептермен ол модельді техникалық тұрғыдан қиын 
бөлшектермен безендіреді және т.б., өйткені дизайнер өз идеясының 
дұрыстығына кәсіпқойларды сендіре алады, тек жоғары орындау 
техникасының көмегімен, сондықтан көптеген конкурстық модельдер, 
әсіресе "үлкен қиял" түрі, шынымен ерекше сипатқа ие болады. 

Барлық осы асқынулар көрерменді қызықтыруға, оның қызығушылығы 
мен назарын аударуға арналған, яғни.дизайнер жаңа модельді тиімді ұсынуға, 
жаңа силуэтті қалай ұруға болатындығын көрсетуге тырысады. Адамның көзі 
өте үлкен консерватор болғандықтан, адамдарға жаңа формалар бастапқыда 
біртүрлі, кейде жағымсыз болып көрінеді. Байқауда жұмыс істейтін 
тәжірибелі модельер, көрерменнің көзіне жаңа формамен ыңғайлы болуға 
көмектесе отырып, белгілі бір дәрежеде тану әсерін қолданады, яғни. ескі 
және танымал, көзге таныс бөлшектер жаңа пішінге енеді немесе оларды 
жаңа жолмен біріктіреді, немесе конкурстық шашты модельдеу оңай емес, 
оны тек жақсы маман ғана жеңе алады .Шаштың түрі мен сипатына, 
клиенттердің тілектеріне және басқа факторларға байланысты шашты 
модельдеуді жүзеге асыратын кәсіби шаштараздардың көмегі арқасында 
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қалаған бейнені жүзеге асыру оңай. 
Байқауға арналған шашты модельдеу дегеніміз не: барлық негіздер мен 

құралдар. Модельдеу-бұл шашты безендірудің жаңа нұсқаларын жасау, 
әртүрлі модификациялардың қолданыстағы модельдеріне негізделген даму, 
суретке немесе суретке сәйкес кескінді қалпына келтіру процесі. Конкурстық 
жұмыстарды модельдеудің көмегімен келесі міндеттерді шешу жүзеге 
асырылады: қоғамның талаптары мен тілектеріне сәйкес келетін сәндеу мен 
шаш қиюдың жаңа модельдерін жасау; жаңа сән үрдістерін дамыту; шаштың 
көркемдік үлгілерін тарату арқылы қоғамның эстетикалық компонентін 
қалыптастыру. 

Шаштараз-сәнгердің міндеттері киімге, макияжға, зергерлік 
бұйымдарға қатысты сән өзгерістерін бақылауды қамтиды, өйткені бұл шаш 
дизайнының нұсқаларына да әсер етеді. Сән бағытының жалпы идеясын 
түсіну адамның жалпы бейнесімен біртұтас ансамбльді құрайтын сәндеудің 
жаңа формаларын жасауға мүмкіндік береді. Айналадағы шындықты байқау 
және талдау мүмкіндігі – шаштаразға қойылатын міндетті талап, ол заманауи 
талаптарға сай келетін жаңа идеяларды модельдеуге мүмкіндік береді. 
Шетелдік тәжірибені зерттеу композицияға ұлттық бөлшектер мен 
формалардың элементтерін әкеледі. 

Байқауға арналған шаш үлгілерін модельдеу адамның толық 
реинкарнациясына ықпал етеді. Ол таңдалған жолмен толықтырылады: киім, 
макияж, зергерлік бұйымдар. Мұнда бірінші кезекте жаңа және ерекше 
формалар мен силуэттер, сән тенденциялары пайда болады. Байқауда мінсіз 
орындау техникасы мен мәнерлілікке ставка жасалады. 

Маңызды фактор-Шаштың түсі. Соңғы нәтиженің тиімділігі, 
орындалған бөлшектер мен элементтердің анықтығы оған байланысты. 
Конкурстық шаштар осы уақытқа тән сән үрдістерін жақсы көрсетеді, соның 
арқасында жаңа модельдер танымал болады. Шашты безендірудің 
конкурстық нұсқалары да жіктеледі: олардың арасында күнделікті, кешкі 
және көркем 

Байқау-мансаптық өсуде табысқа жетудің, кәсіпқойдың шеберлігін 
және бәсекеге қабілеттілігін арттырудың бір жолы. Шаштараз өнері бойынша 
конкурстарға қатыса отырып, шаш сәнгері өзін-өзі жетілдіруге және өзін-өзі 
растауға, өзінің шығармашылық идеялары мен идеяларын жүзеге асыруға, 
кәсіби тәжірибемен алмасуға мүмкіндік алады. Сайыстардың арқасында 
шаштараз өнеріндегі жаңа жарқын жұлдыздар жанады. Жеңісі мен жеңілісі 
конкурстарға береді начало дамыту, мансаптық өсу. 

Байқауға арналған шаш үлгілері-бұл шебердің талғамының, 
шеберлігінің және қиялының ұшуының көрінісі, сондықтан дәл осы жерде сіз 
әр түрлі шешімдерді таба аласыз — өте нақты шешімдерден бастап 
батылдыққа дейін. 

Байқауға арналған шаш үлгілерінің көп пайызы  фантастикалық болып 
келеді. Мұнда көбінесе ұзын шаштар қатысады. Мұндай эксперименттер 
үшін шашты толтырып, көптеген лак-фиксатор қолданылады. Осы мүсіндік 
тәсілдің арқасында стилисттер модельдердің басына мұнаралар тұрғыза 
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алады. Оқшауланған жіптер мен тоқу жиі қолданылады, шаш үлгісі бұйра 
тоқылған себетке ұқсайды. Пішіннен басқа, олар түрлі түсті жіптерді бояй 
отырып, түстермен ойнайды. 

 
2.8.3. Тәжірибелік жұмыстар 
 

№ 1 Тəжірибелік жұмыс 
Жұмыс тақырыбы: Шаштың негізгі элементтері. 
Тәжірибелік жұмыстың мақсаты: конструктивті ойлау және шаш 

элементтерін анықтау мүмкіндігі. 
Жұмысқа арналған материалдар: арнайы әдебиеттер, слайд-шоу, қағаз, 

қарындаштар. 
Студенттердің шаштары мен шаштарын модельдеудің Тәжірибелік 

дағдыларын қалыптастыру. 
Сындарлы ойлауды үйрену. 
"Көрнекі бейнелеу"әдісін қолдану. Үлестірме материал. 
Оқушылар мен оқытушы 100 шаш пен шаш қиюдан слайд-шоу 

дайындайды. Топтық пікірталас. Шаш элементтерін анықтайды. Дауыс 
береді және анықтама береді. Топтық пікірталас. Шаштың негізгі 
элементтерін жеке анықтау. 

 
№ 2 Тəжірибелік жұмыс 
Жұмыс тақырыбы: Шашты жеңілдетудің заманауи әдістері 
Тәжірибелік жұмыстың мақсаты: конструктивті ойлау және 

тұтынушының жеке ерекшеліктері мен тілектерін ескере отырып, шашты 
жеңілдету әдістерін анықтау. 

Жұмысқа арналған материалдар: арнайы әдебиет, оқытушы модулі, 
материал түрі. 

Шаш пен шашты модельдеудің Тәжірибелік дағдыларын 
қалыптастыру. Сындарлы ойлауды үйрену. "Көрнекі бейнелеу"әдісін 
қолдану. Үлестірме материал. 

Мұғалім шашты жеңілдету әдістерін көрсететін слайд-шоу 
дайындайды. Бұл әдістерді орындау үшін бейне технологияларды көрсету 
ұсынылады. 

Модульдегі мұғалім кейбір амалдарды жасайды. 
Ең жақсы әдістерді таңдау. 
Топтық пікірталас. 
 
№ 3 Тəжірибелік жұмыс 
Жұмыс тақырыбы: Негізгі шаш қию схемаларын орындау 
Тәжірибелік жұмыстың мақсаты: тұтынушының жеке ерекшеліктерін 

ескере отырып, сындарлы ойлау және шаш қию әдістерін анықтау мүмкіндігі. 
Жұмысқа арналған материалдар: қағаз, қарындаштар, шаш қиюдың 

негізгі схемалары 
Шаш қиюды модельдеудің Тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. Біз 
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шаш қиюдың төрт негізгі формасын орындау схемасын нақты құруды 
үйренеміз. 

"Көрнекі бейнелеу"әдісін қолдану. Үлестірме материал. Мұғалім шаш 
қиюдың сызбаларын оқып, эскиздерді орындауға үйретеді. 

 
№4 Тəжірибелік жұмыс 
Жұмыс тақырыбы: Тұтынушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, 

бет пішінін анықтауға және шаш үлгісін таңдауға үйренеміз. 
Тәжірибелік жұмыстың мақсаты: тұтынушының бет пішінін анықтау 

әдістерін сындарлы түрде ойлау және зерттеу мүмкіндігі 
Жұмысқа арналған материалдар: қағаз, қарындаштар, шаш қиюдың 

негізгі схемалары 
Тұтынушының бет пішінін анықтау үшін Тәжірибелік дағдыларды 

қалыптастыру. Сындарлы ойлауды үйрену. 
"Көрнекі бейнелеу"әдісін қолдану. Үлестірме материал. Арнайы 

әдебиет 
Мұғалім слайд-шоу дайындайды, онда тұтынушының бет пішінін 

ескере отырып, шашты таңдау жасалады. Бет ерекшеліктері ұсынылады. 
Біз эскиздерді орындаймыз. Топтық пікірталас. 
 
Бет пішінін қалай анықтауға болады. 
Екі тәсілі бар нысанын анықтау тұлға. 
№ 1 әдіс. Айна көмегімен. 
 Шашты бумаға немесе байламға қойыңыз, сонда бет толығымен 

ашық болады. Егер жарылыс болса, оны бекітіңіз. 
 Киізден жасалған қалам, маркер немесе ерін далабын алыңыз. 
 Үлкен айнаға қарама-қарсы тұрыңыз, оған қол жеткізу оңай болады. 
 Иықты тіктеп, арқасын түзетіңіз. 
 Таңдалған құралмен бет сұлбасын дөңгелектеңіз. Құлақты айнала 

қоршау  керек. Сіз қандай бет пішінін алғаныңызды көзбен бағалаңыз. 

№ 2 әдіс. Өлшеу таспасының көмегімен. 
 Өлшеу таспасын алыңыз. 4 өлшеу жасаңыз: 
 Бет ұзындығы-маңдайдың ортасындағы жоғарғы нүктеден шаштың 

өсу деңгейінде иектің төменгі ортаңғы нүктесіне дейінгі қашықтық 
 Маңдайдың ені-оның ең кең бөлігінде өлшеу керек 
 Ені бет ұшы бояуы – арасындағы қашықтық сыртқы уголками көз, 

бұл жаңалықтар болуы тиіс сәл төмен көз емес, соңында олардың. 
 Жақ ені-ең шығыңқы бөліктер арасындағы қашықтық 

Нәтижені бағалау: 
 Егер бет ұзындығы енінен үлкен болса, бірақ 1/3 артық емес, ал 

маңдай мен иектің ені щекке қарағанда аз болса, онда бет пішіні сопақша 
болады. 
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 Егер беттің ұзындығы мен енінің бірдей қатынасында маңдай мен 
щек сүйектері иекке тең және кеңірек болса, онда бұл жүрек тәрізді пішін. 

 Егер, керісінше, иектің ені щек пен маңдайдан асып кетсе (маңдай 
щек сүйектерінен аз болуы мүмкін), онда бұл алмұрт тәрізді пішін. 

 Егер бет ұзындығы енінен 1/3 асатын болса, онда біз ұзартылған бет 
пішіні туралы айтып отырмыз. 

 Егер жақ сүйегінің ені мен бет ұзындығы арасындағы 
айырмашылық 1-2 см – ден аспаса, онда бет пішіні-шеңбер немесе шаршы. 
Егер жақ, маңдай және жақ ені шамамен тең болса, онда бұл төртбұрышты 
пішін. Егер жақ сүйектері маңдай мен жақтан кеңірек болса, онда пішіні 
дөңгелек болады. 

 
№ 5 Тəжірибелік жұмыс 
Жұмыс тақырыбы:Үйлену тойына арналған шаш үлгілерінің үлгісін 

жасаңыз 
Тәжірибелік жұмыстың мақсаты: қалыңдықтың жеке ерекшеліктері мен 

оның тілектерін ескере отырып, конструктивті ойлау және үйлену шаштарын 
таңдау әдістерін анықтау. 

Жұмысқа арналған материалдар: қағаз, қарындаштар, шаш қиюдың 
негізгі схемалары 

Үйлену шаштарын модельдеудің Тәжірибелік дағдыларын 
қалыптастыру біз конструктивті ойлауды үйренеміз. 

"Көрнекі бейнелеу"әдісін қолдану. Үлестірме материал. 
Мұғалім үйлену тойына арналған 50-ден астам шашты көрсететін 

слайд-шоу дайындайды. Сізге ұнайтын шаштар мен техниканың ауызша 
сипаттамасы. 

Үйлену шаштарын жасаудың бейне технологияларын көрсету 
ұсынылады. Топтық пікірталас. 

Әріптесіңізге үйлену шашының эскизін жасау 
 
Сұрақтар өзіндік бақылау: 
 
1. Романдық стильдің негізгі белгілері 
2. Ежелгі Египетте париктердің пайда болуына не себеп болды? 
3. Ежелгі Египеттегі париктердің формалары қандай? 
4. Ежелгі Египетте қандай бас киімдер қолданылды? 
5. Ежелгі Грецияның шаш үлгілерін орындау ерекшеліктері 
6. Ежелгі дәуірде шаштараз қалай дамыды? 
7. Ежелгі Грецияда құл шаштараздар қалай аталды? 
8. Ежелгі Римде суық шашты сәндеу қандай атау алды? 
9. Ежелгі Римдегі ерлердің шаштарын орындау ерекшеліктері 
10. Қалай безендірді адам әйелдер Римнің? 
11. Ежелгі Грецияда бұйралағыш үтіктер қалай аталды? 



134    

12. Романдық стильдің негізгі белгілері. Романдық стиль кезеңіндегі 
бет дизайнының ерекшеліктері 

13. Орта ғасырдағы романдық кезеңдегі шаштар, бас киімдер 
14. Готика кезеңіндегі ерлер шаштарының негізгі формалары 
15. Готикалық стильдегі негізгі бас киімдер 
16. Италиядағы Қайта өрлеу дәуіріндегі жаңа сәннің маңызды 

ерекшелігі неде болды? 
17. Италияда ерлер шашының негізгі формалары 
18. Италияның әйелдер шаштарының негізгі формалары, түсі, 

құрылымы 
19. Ренессанс дәуірінде Италияда бет безендіру ерекшеліктері 
20. Испаниядағы ерлердің шаштарына тән белгілер 
21. Қайта өрлеу дәуіріндегі Испаниядағы әйелдер шаштарының негізгі 

формалары, түсі, құрылымы 
22. Қайта өрлеу дәуіріндегі Испаниядағы бетті безендірудің 

ерекшеліктері 
23. Қайта өрлеу дәуірінің суретшілері мен мүсіншілерін, олардың 

туындыларын атаңыз 
24. Италия мен Испаниядағы Қайта өрлеу дәуіріндегі эстетикалық 

Сұлулық идеалын анықтаңыз 
25. Осы уақыттың сұлулығының эстетикалық идеалы 
26. Париктегі шаштар туралы айтып беріңіз 
27. Шаш пен костюм саласындағы сәнді кім биледі? 
28. Барокко стилінің шашқа әсері туралы айтып беріңіз 
29. Барокко кезеңіндегі бет және дене терісіне күтім жасау 

косметикасы 
30. Рококо стилі туралы айтыңыз. Бұл уақыттың эстетикалық идеалы 

қандай болды? 
31. Осы уақыттың әйелдер шаштарын сипаттаңыз. Рококо стилі оларға 

қалай әсер етті 
32. Рококо стиліндегі ерлердің шаштарының негізгі белгілері 
33. ХVIII ғасырда шаштараз ісі қалай дамыды? 
34. Көріністі жасауда зергерлік бұйымдар мен косметика қандай рөл 

атқарды? 
35. Осы кезеңде шаштаразда не пайда болды? 
36. Империя стилінің бидермайер стилінен басты ерекшелігі 
37. Екінші рококо стилінің Art Nouveau стилінен басты ерекшелігі 
38. Империя стиліндегі әйелдер шаштарын сипаттаңыз 
39. Бидермайер стиліндегі әйелдер шаштарын сипаттаңыз 
40. Екінші рококо стиліндегі әйелдер шаштарын сипаттаңыз 
41. Модерн стиліндегі әйелдер шаш үлгілерін сипаттаңыз 
42. Империя және екінші рококо стиліндегі ерлер шаштарының негізгі 

ерекшеліктерін анықтаңыз 
43. Бидермайер және Art Nouveau стиліндегі ерлер шаштарының негізгі 

ерекшеліктерін анықтаңыз 
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44. Империя және бидермайер стиліндегі бетті безендірудің 
ерекшеліктері 

45. Екінші рококо және заманауи стильдегі бетті безендірудің 
ерекшеліктері 

46. Шаштардағы бас киімдер мен әшекейлер қандай рөл атқарды? 
47. Әйелдер шаштарында бұйралардың қандай түрлері қолданылды? 
48. Сіз қандай бөлімдерді білесіз? 
49. Крон дегеніміз не? 
50. Толқынның тиімділігі неге байланысты? 
51. Шаштың көмегімен бастың ақауларын түзету, 
52. Шаштағы бұйралардың түрлерін атаңыз? 
53. Тікелей бөлуді кімге ұсына аласыз. 
54. Тұтынушының бет пішінін анықтау. 
55. Тұтынушының жеке тұлғаларының формаларын тізімдеңіз. 
56. Түзету нысаны клиенттің көмегімен шаш. 
57. Тұтынушының жас ерекшеліктерін ескере отырып, шаш үлгісін 

жасау. 
58. Шаш және бас пішіні. 
59. Композицияның негізгі заңдары. 
60. Композицияның алғашқы заңы? 
61. Шаш қиюдың өсу түрі. Орындау ерекшеліктері? 
62.  Түрлердің орындалу ерекшеліктері? 
63. Шаштың жаппай пішіні. Орындау ерекшеліктері? 
64. Аяқталған шаш пішіні? Орындау ерекшеліктері? 
65. Шашты жеңілдету жолдарын тізімдеңіз. 
66. Шашты жұқарту:орындау техникасы. 
67. Слайсинг. Орындау техникасы. 
68. Клиентпен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасының негізгі 

ережелері. 
69. Шаштың қандай элементтерін білесіз? 
70. Үйлену шаштарын жасаудың негізгі кезеңдері? 
71. Конкурстық шаш үлгісін орындаудың негізгі кезеңдері? 
72. Конкурстық шаш үлгісін орындаудың негізгі кезеңдері? 
73. Конкурсқа қатысу шарттары? 
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Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі. 
 
1.Драч Г.В., Паниотова Т.С. История искусств. Учебник. Издательство 

Кнорус. 2013 г.  
2.ПаниотоваТ.С.Основы теории и истории искусств. Изобразительное 

искусство. Театр. Кино. Учебное пособие. Издательство Планета музыки, 
2015 г.  

3.Королёва С.И. Основы моделирования причёски: учеб.пособие для 
нач.проф.образования/ СИ. Королёва. - 2-е изд.,стер. -VI.: Издательский 
центр «Академия», 2013 

4.Морщакина Н.А. Технология парикмахерских работ: учеб.пособие 
для проф.-тех.образования/Н.А. Морщакина 3-е изд..-Минск: Высш.шк., 
2010. 

5.Панина Н.И. Парикмахер - универсал: учеб.пособие/Н.И. Панина.-2-е 
изд.,стер.-М.: Изд.центр «Академия», 2009.-64с 

6.Плотникова И.IO. Технология парикмахерских работ: учебник для 
нач. проф. образования/И.Ю. Плотникова, Т.А. Черниченко. - 7-е изд., стер; -
М: Издательский центр «Академия»,2012 

 
Қысқаша қорытынды 
 
Бұл білім, дағдылар алуға, эстетикалық талғамды тәрбиелеуге және 

стильді, тұтас, үйлесімді, толық бейнені құруда өзінің шығармашылық кәсіби 
ойлауын дамытуға көмектеседі. 
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БӨЛІМ 3. МАКИЯЖ ЖӘНЕ ГРИМ ЖАСАУ 
 

Оқу мақсаттары: 
Осы модульден өткеннен кейін білім алушылар: 
- Пластикалық анатомия негіздерін меңгеру. 
- Сахналық грим негіздерін меңгеру 
- Бет пішінін және бет бөлшектерін, түс түрін, тері түрін анықтау 
- Макияж бен гримнің технологиялық реттілігін түсіндіу 
- Макияждың әртүрлі түрлерін орындау 
- Бет терісіне күтім жасау 
- Беттің жеке ерекшеліктері мен қазіргі сән тенденцияларын ескере 

отырып, макияжды орындау 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 

 
   
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Алдын ала талаптар :  
Аталмыш модульмен жұмыс алдында сізге тазалық және гигиена, 

құралдар мен құрылғыларды қолдану, кәсіби этиканы сақтау, шаш үлгісі мен 
стиль тарихы, сурет және кескіндеме негіздері туралы ережелеріне 
байланысты курсты өту ұсынылады. 

 
Керекті оқу материалдары 
Мамандандырылған оқу жәрдемақысы и макияж кестесі 
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ПМ 11. Іскерлік мансапты басқару 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 

ПМ 14. Қызметтерді есепке алу және 
өзіндік құнын  
калькуляциялау 
ПМ 13. Грим және  макияжды орындау 
 

ПМ 12. Шаш үлгілерінің тарихи және 
өзекті модельдерін орындау 
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Гримделген қорап; макияж бен гримға арналған қылауыштар; қарайту; 
сандарлық желім; гуммоз; алигнин; ангруаз немесе мастика; крепе; вазелин;  

Әшекейлі косметика құралдары; бет терісі күтіміне арналған құралдар; 
мақта дискілері; қағаз майлықтар; қысқыш;  

 
Кіріспе 
Бұл бөлім макияж және грим жасау кезіндегі техникалар мен 

технологиялар, келушілерге қызмет көрсетудегі жаңа нәрселерді қамтиды. 
Сапалы кәсіби макияж және грим үшін бас сүйегінің құрылымы, тері 
сызықтарының бағыты, терінің түрлері мен жағдайлары туралы білімді игеру 
қажет. Оларды тәжірибеде дұрыс қолдана білу керек. Макияждың бейнелі 
және техникалық құралдары, салонда макияж жасау кезінде қауіпсіздік және 
инфекциялық бақылау туралы тақырып толық ашылады. Түс кестелерінің 
көп мөлшері түс теориясы туралы білімді тереңдетуге мүмкіндік береді. Олар 
түс схемаларын және макияждағы түстердің  үйлесімін анықтауға 
көмектеседі. Түстер типажының сипаттамасы мен ерекшеліктеріне баса назар 
аударылады. 

Анатомия-дененің пішіні мен құрылымы туралы ғылым. Бұл сөздің 
шығу тегі грекше "анатемно" сөзімен байланысты, "кесемін" дегенді 
білдіреді. 

Адам анатомиясының бір бөлімі-пластикалық анатомия. 
 
3.1. Пластикалық анатомия және физиология негіздері 
 
3.1.1. Бассүйек 
 
Бас сүйегінің сүйектері екі топқа бөлінеді: ми сүйегінің сүйектері және 

бет сүйегінің сүйектері. Мидың бас сүйегі миды қорғауға қызмет етеді және 
бірнеше бөліктен тұрады. Алдыңғы жағында сезім мүшелерін қорғайтын 
сүйектер орналасқан. Жоғарыдан, алдыңғы және бүйірден қараған кезде 
бсопақша немесе жұмыртқа тәрізді пішінді болады; артқы жағында ол допқа 
ұқсайды. Бас сүйек жиырма екі қозғалмайтын сүйектен тұрады, соңғысы 
төменгі жақты көрсетеді. Олардың сегізі ми мен он төрті - бет сүйегін 
құрайды. Мұнда біз тек маңызды, пішіні жағынан сүйектерге тоқталамыз. 

 
3.1.2. Ми және бет сүйегі 
 
Маңдай сүйегі. Фронтальды сүйекте біз маңдайлық, мұрын және 

көзұялық бөліктерді ажыратамыз. Екі маңдай төбе (алдыңғы көріністе) айқын 
көрінеді (алдыңғы көріністе), ал көзұялықтың үстінде - екі қабақ үсті 
сүйектері (алдыңғы көрініс). Қабақ үсті сүйектері қиғаш оське ие және 
мұрынның тамырына бағытталған. Пішіні мен құрылымы тұрғысынан екі 
доғалы самай сызықтарының  басталуы (алдыңғы көрініс) үлкен мәнге ие, 
оның жалғасы төбе сүйектерде орналасқан. Маңдай сүйектің бүйір шеттері 
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шыбық сұйектермен шынайы тігіспен, артқы шеті төбе сүйектермен (бүйір 
көрінісі) байланысты. 

Төбе сүйектер. Бас сүйегінің төбесінің жоғарғы және бүйір бөліктерін 
құрайтын төртбұрышты сүйектер. Пішін тұрғысынан бұл сүйектердегі самай 
сызықтың жалғасы осы сүйектерде екендігі қызығушылық тудырады. 
Олардың алдыңғы шеті маңдай сүйекпен бірге тәж тігісін құрайды 
(жоғарыдан көрініс). Төбе сүйектердің жоғарғы шеттері бір-бірімен 
сагиттальды тігісті құрайды (жоғарыдан көрініс). Артқы шеті желке сүйекпен 
ламбдатәрізді тігіс түзеді (артқы көрініс). 

Желке сүйек. Төрт бөліктен тұратын қабықшатәрізді сүйек: 
қабыршақты бөлік, екі бүйір бөлік және негізгі бөлік. Қабыршақты бөлігінде 
желке төбесі (артқы көрініс) орналасқан. Осы жерден доға тәрізді  желке 
сызықтар екі жаққа өтеді, оның астында төменгі желке сызықтары (төменгі 
көрініс) өтеді. Жоғарғы доғалы желке сызықтың үстінде аздау анықталған 
жоғарғы желке сызық орналасқан. 

Шыбық сүйегі.Бұл сүйек шыбық сүйек деп аталады, өйткені ол бас 
сүйегінің көптеген сүйектерімен байланысады, яғни олардың арасына 
жабысып қалады. Пішін тұрғысынан шыбық сүйек маңызды емес, өйткені 
оның бетінде оның кішкене бөлігі ғана көрінеді. 

Самай сүйек. Самай сүйек-бұл бас сүйегінің ең күрделі сүйегі; ол есту 
және тепе-теңдік органдарын да қамтиды. Бүйірден қараған кезде біз төбе 
сүйектің астынан самай сүйекті табамыз, төменнен қараған кезде ол желке 
сүйекке дейін созылады. Қатысты нысандары атап өткен жөн: бүйір 
қабыршағы, төмен бағытталған емізіктәрізді және бізтәрізді өсінді. 

Жоғарғы жақ. Жоғарғы жақтың жоғарғы бөлігі мұрын қуысының 
алдыңғы бөлігін, көзұясының төменгі қабырғасын және қатты таңдайды 
құрайды. Біз денені және сүйектің төрт өсіндісін ажыратамыз: маңдай, бет 
сүйек , таңдай және ұяшықтық. Ортаңғы сызықтағы екі жоғарғы жақ бір-
бірімен тігіс арқылы байланысқан. 

Бет сүйек. Үш беті және үш өсіндісі бар жұптасқан сүйек; маңдай, 
самай сүйектер мен жоғарғы жақты байланыстырады. Беттің сипатты 
кескінін жасайды. 

Мұрын сүйектері. Ортаңғы сызық бойымен жанасатын екі кішкентай 
сопақша, төртбұрышты сүйектер. Жоғарыдан олар маңдай және торлы 
сүйектермен, төменде - жоғарғы жақтың маңдай өсіндісімен жанасады. 

Төменгі жақ. Бас сүйегінің жалғыз қозғалмалы сүйегі. Ол денеден және 
екі тармақтан тұрады. Төменнен қараған кезде төменгі жақ доғалы немесе 
таға тәрізді формаға ие болады. Төменгі жақта, жоғарғы жақта сияқты, 
тістерге арналған он алты ұяшық бар. 

Төменгі жақтың денесінде иек биіктігі мен жақ бұрышын атап өту 
керек. Тармақ тәждік немесе бұлшықет өсіндісі деп аталатын алдыңғы 
өсіндіге ие, ал артқы немесе буындық, самай сүйектің буын шұңқырына 
енетін буындық  баспен аяқталатын өсінді бар. 
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3.2. Иық белдеуінің сүйектері 
 
Иық белдеуінің сүйектері. Иық белдеуі екі сүйектен тұрады: жауырын 

және бұғана. 
Бұғана, оның пішіні мен бедері, төс сүйек пен мен жауырын  

қосылыстары. Буындардағы қозғалыс. Бұғана - денесі және  төс сүйек пен 
топшы деген екі ұшы бар S тәрізді иілген құбырлы сүйек. Төс сүйек ұшы 
қалыңдатылған және төс тұтқасына қосылған. Иық ұшы жалпақ, 
жауырынмен буындастырлыған. Бұл жоғарғы қолды  қаңқамен 
байланыстыратын жалғыз сүйек. 

Жауырын, оның пішіні мен модельдегі бедері, бұғана арқылы кеудемен 
байланыс. Жауырынның  қозғалғыштығы. Жауырын-жалпақ үшбұрышты 
сүйек. Оның үш шеті (жоғарғы, медиальды және латералды), үш бұрышы 
(медиальды, латералды және төменгі) бар. Жауырын кеуде қуысының артқы 
бетіне жатады. Ол II-ден VII-ге дейінгі қабырғалар деңгейінде орналасқан. 
Жауырында  иық сүйегімен буындастыру үшін буындық ойдым және 
бұғанамен буындастыру үшін алға қарай тұмсық тәрізді өсінді бар. 
Жауырынның артқы бетінде көлденең орналасқан дөңес көрінеді. Бұл екі 
шұңқырды  бөлетін жауырын: қылқан асты және қылқан үсті бұлшықеті. 

Қозғалыс кезінде иық белдеуі мен жоғарғы қолдың буындары. 
Иық сүйегі иық бедерінің сүйектерімен  тығыз байланысты 

болғандықтан, соңғысы сүйектің әр қозғалысына қатысады. Бұғана көтеріледі 
немесе түсіріледі, алға немесе артқа жылжиды, ал оның сыртқы ұшы тіпті төс 
сүйекке сүйеніп, дөңгелек қозғалыс жасай алады. Бұдан кейін жауырын 
қозғалады, төмен немесе жоғары, сыртқа немесе ішке қарай сырғымалы 
қозғалыстар жасайды. Мұндай қозғалыс кезінде бұғана конустың бетін, ал 
иық буыны эллипсті сипаттайды.Бұл қозғалыстар тән түрде дене бетінің 
пішінін өзгертеді. 

 
3.3. Дене қаңқасы 
 
Дене сүйектері үш топқа бөлінеді: омыртқалар. Қабырға кеуде сүйегі. 

Қабырғалар мен кеуде омыртқамен бірге кеуде қаңқасын құрайды. 
 
3.3.1. Омыртқалар 
 
Омыртқалы баған 24 шынайы және 9-11 жалған омыртқалардан 

тұрады. 
Олардың ішінде он екі кеуде омыртқалары қабырғалармен буындар 

құрайды. Бас сүйек пен кеуде омыртқаларының арасында жеті мойын 
омыртқасы бар. Кеуде омыртқалары мен сегізкөз арасында бес бел 
омыртқалары бар. Бес жалған немесе біріктірілген омыртқалар сегізкөзді 
құрайды. Сегізкөзге 4 - 6 қалдық омыртқадан тұратын құйымшақ қосылады. 

Сақина тәрізді омыртқалар олардағы жұлынды қорғайды. Әр 
омыртқаның алдыңғы көлемді бөлігі бар: денесі мен доғасы, олардың 
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арасында тесік бар. Доғадан өсінділер кері қайтады. Доғадан ортаңғы сызық 
бойымен артқа қарай созылатын өсінді қылқанды деп аталады; доғадан 
бүйірге қарай созылатын өсінді көлденең деп аталады. Өсінділер 
қабырғалардың және ішінара бұлшықеттердің шығу орны ретінде қызмет 
етеді, сонымен қатар олар омыртқалардың бір-бірімен буындастыруын 
қамтамасыз етеді. Бұл үшін жоғарғы және төменгі буындық өсінділер 
қолданылады, 

Омыртқа үшбұрышты сегізкөзге сүйенеді, оның жоғарғы жағы төменге 
қарайды. Сегізкөз жамбас сүйегінің қанаттары арасында жамбас қабырғасы 
сияқты салынған. Омыртқаның бірінші омыртқадан сегізкөзге дейінгі 
ұзындығы (иілуді қоспағанда) бүкіл дененің ұзындығының шамамен үштен 
біріне сәйкес келеді. 

Омыртқалар омыртқааралық шеміршектермен байланысты. 
Жатыр мойны омыртқаларының денелері әдетте төмен; мойын 

омыртқаларының доғалары орташа биіктікте, омыртқалы тесіктер шамамен 
үшбұрышты пішінді. 

Буындық өсінділер көлденең өсінділер артында орналасқан, маңдайшеп 
және көлденең жазықтықтардың арасында көлбеу орналасқан. Қылқанды 
өсінділер  көп жағдайда соңында екіге бөлінеді. Барлық мойын 
омыртқаларының тән белгісі қысқа және жалпақ көлденең өсіндідегі тесік 
болып табылады. 

Екі жоғарғы мойын омыртқаларының пішіні басқа омыртқалардың 
пішінінен мүлдем өзгеше. Бірінші атлант омыртқаның денесі жоқ: оның 
алдыңғы және артқы доғалары, сондай-ақ екі жағы бар. Алдыңғы қысқа 
алдыңғы доғаның алдында кішкентай түйнек бар, артқы доғада, қалқанды 
өсінді орнына орнында бұдыр биіктік бар. Алдыңғы және артқы доғалардың 
арасында көлденең өсінділер кететін бүйірлік бөлімдер орналасқан. Әрбір 
бүйірлік бөлімде бір сопақша,  жоғарғы және бір дөңгелек, әлсіз  бүгілген 
төменгі буындық бет бар. 

Екінші мойын омыртқасы-эпистрофей-формасы жағынан бірінші 
мойын омыртқасынан да ерекшеленеді, өйткені оның қылқанды өсіндісі  
жоғары және артқа қарайды; денесінің алдыңғы бетінде цилиндр пішінді 
және доғал ұшымен аяқталатын, алдыңғы және артқы беттері шеміршекпен 
жабылған күшті тіс тәрізді өсінді  көтеріледі. Тіс тәрізді өсіндінің 
бүйірлерінде бірінші мойын омыртқасы үшін дөңгелек, дөңес, жоғарыға 
бағытталған буынды аймақтар бар; олардың астында үшінші омыртқамен 
буындастыру үшін буындық  беттер алға қарай қисайған. Көлденең өсіндінің 
дөңгелек ұшы да көлбеу, сәл төмен бағытталған. Жетінші мойын омыртқасы 
ұзын көлденең өсінділермен сипатталады; оның қылқанды өсіндісі екіге 
бөлінбейді және басқаларына қарағанда өте ұзын; мойын терісінің астында 
ол қатты ерекшеленеді. 

Жоғарғы кеуде омыртқаларының денелері бұршақ тәрізді, ортаңғы 
кеуде омыртқаларының денелері жүрек тәрізді, төменгі кеуде омыртқалары 
бұршақ тәрізді; олардың беті тегіс, омыртқаның ашылуы кішкентай және 
дөңгелек. Жоғарғы буындық өсінділер әдетте жоғары, төменгі жағы төмен 
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бағытталған. Қалқанды өсінділер ұзын, үшбұрышты, өткір ұшымен төменге 
бағытталған; олар бір-бірін жабындық тәрізді жабады. Көлденең өсінділер 
артқа және бүйірге бағытталған. Кеуде омыртқалары денесінің бүйір 
беттерінің артқы ұштарында, доғаның тамырының алдында қабырғалар үшін 
кішкентай буынды беттер көрінеді. Бел омыртқалары мойын және кеуде 
омыртқаларына қарағанда көп, олардың денелері жоғары және кең, олар 
бұршақтәрізді көрініске ие. Бел омыртқаларының беті тегіс, омыртқаның 
ашылуы үшбұрышты. Буынды өсінділер  сагиттальды, жоғарғы буынды 
беттер иілген және ішке қарайды, төменгі дөңес және сыртқа қарайды. 
Қалдықты өсінділер көлденең және артқа бағытталған; олар кең және жалпақ. 
Бел омыртқаларының көлденең өсінділері кеуде омыртқаларына қарағанда 
қысқа және олардың қызметі кеуде омыртқаларына қарағанда өзгеше 
болғандықтан, олар басқа пішінге ие. 

 
3.3.2. Сегізкөз 
 
Сегізкөз-омыртқаның ең кең және күшті сүйегі; ол бес біріктірілген 

омыртқадан тұрады. Сегізкөз -күрек тәрізді сүйек, оның жоғарғы шеті алға 
қарай шығарылады: бұл-шығыңқы жер. 

Негізгі сүйектің жоғарғы бөлігі төменгі бел омыртқаларына қосылу 
үшін екі буынды бетті көтереді. Сегізкөздің төменгі бөлігінде, яғни оның 
жоғарғы жағында құйымшаққа қосылу үшін буынды бет бар. Алдыңғы беті 
иілген; алдыңғы бетінде, бес сегізкөзді  омыртқалардың денелері 
біріктірілген жерде көлденең сызықтар көрінеді, олардың ұштарында екі 
жағында қарықтарға  өтетін төрт үлкен тесік бар. 

Сегізкөздің артқы беті дөңес, өте тегіс емес және бұдырлы. Бес 
қатармен жоталар төмен түседі. Олардың ішінде бірқатар қалдықты 
қылқанды өсінділер, қалдықты буынды өсінділер және бірнеше жағында - 
қалдықты көлденең өсінділер айқын көрінеді. Соңғы екі қатардың арасында 
артқы сегізкөзді құйымшақтар орналасқан. Осы бөліктің сыртында 
орналасқан сегізкөздің  бөліктері бүйірлік бөлімдер деп аталады. Сегізкөздің 
артқы бетінде төменгі жағында сегізкөзді арнаның саңылауы бар. Жоғарғы 
жағындағы бүйір бөліктері кең және бүйірінде буынды бет бар. Бұл беттердің 
әрқайсысының артында сүйектің өте бұдыр бөлігі көрінеді. 

 
3.3.3. Құйымшақ 
 
Құйымшақ төрт-алты қалдықты  омыртқадан тұрады. Бірінші 

құйымшақты омыртқада жеке элементтер әлі де ерекшеленеді, мысалы, 
қалдықты буынды өсінділер. 

 
3.3.4. Қабырға 
 
Қабырғалар ұзын, жалпақ, иілген сүйек пластинкаларын көрсетеді; 

барлығы он екі жұп. Шеміршектері кеуде сүйегіне жететін қабырғалар 
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шынайы деп аталады. Шеміршектері басқа қабырғалардың шеміршектерімен 
біріктірілген қабырғалар жалған деп аталады. Соңғы екі жұптың 
шеміршектері бос аяқталады, содан кейін бос қабырғалар. 

Әр қабырғаның артқы ұшында мойны бар буынды бас және буынды 
бетімен жабдықталған түйнек бар. Қабырғаның ортаңғы бөлігі орақ тәрізді, 
жалпақ, жоғарғы шеті дөңгелек. Қабырғаның алдыңғы жағы сәл жұқа, бірақ 
ортаңғы бөлігінен кеңірек. Қабырғаның ұшы қалыңдатылған және тиісті 
қабырға шеміршегін қамтитындай тереңірек жабдықталған. Жоғарғы 
қабырғалар қатты иілген, төменгі қабырғалар түзу, алдыңғы ұштары жоғары 
және ішке қарай жүреді. 

 
3.3.5. Төс сүйек 
 
Төс сүйек кеуде қуысының алдыңғы бөлігінің ортаңғы сызығында 

көлбеу қалыпта,  III-IX кеуде омыртқаларына қарама-қарсы орналасқан. 
Жоғарғы жағында тұтқасы бар, оның жоғарғы бөлігі кең, ал төменгі бөлігі 
тар. Тұтқаның алдыңғы беті дөңес. Төс тұтқасының жоғарғы жиегінде терең 
ойық бар, оның екі жағында буынды кесектер орналасқан. Ортаңғы бөлік, төс 
денесі төстің ең ұзын бөлігі болып табылады, ол ортасында кеңірек және 
түбіне қарай созылады. Төстің төменгі бөлігі-семсер тәрізді өсінді. Төстің екі 
жағында да жеті кішкентай қабырға қиындылары бар. Тұтқадағы кесу 
омыртқааралық шеміршектің II және III кеуде омыртқаларының арасында 
орналасқан биіктікте орналасқан. Семсер тәрізді өсінді VIII кеуде 
омыртқасының биіктігінде орналасқан. 

 
3.3.6. Жамбас сүйегінің сүйектері 
 
Атаусыз сүйек. 
Бұл сүйек үш сүйектен тұрады: жамбас сүйектің жалпақ басы, жамбас 

сүйек және шат сүйек . Бұл үш сүйек бір-бірімен тығыз байланысты және бір-
бірімен байланысқан кезде жамбас басы кіретін ұршықтық ойыс пайда 
болады. 

Жамбас сүйектің жалпақ басы. 
Бұл сүйек жамбастың ең кең бөлігін құрайды. Оның жоғарғы шеті-

мықын жотасы-S-тәрізді иілген; оның үстінде үш параллель бұдыр сызықтар 
бар - сыртқы, ортаңғы және ішкі. Мықын тұсының астыңғы жағы алдыңғы 
жағынан шығыңқы аяқталады - алдыңғы жоғарғы мықын, оның астында 
алдыңғы төменгі мықын, артқы жағында артқы жоғарғы және төменгі мықын 
сүйектері көрінеді. Төменде терең доғалы кесу бар. Жамбас сүйектің жалпақ 
басының қанатының бүйір жағы иілген және бірнеше бұдыр сызықтарды 
көрсетеді. 

Жамбас сүйек. 
Онда дене мен екі тармақ ерекшеленеді. Сүйек денесі үшбұрышты. 

Дененің және төменгі тармақтың шекарасында өте өткір доғал артқа қарай 
жылжиды - жамбас сүйектің омыртқасы, оның астында жамбас сүйектің 
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төменгі тармағы орналасқан. Жоғары және төмен түсетін бұтақтар шамамен 
дұрыс бұрышты құрайды. Жамбас сүйектің екі тармағы біріктірілетін жерде, 
соңғысында артқа және төменге қарайтын күшті жамбас түйнек орналасқан. 

Шат сүйек. 
Ол сондай - ақ денеден және екі тармақтан тұрады-көлденең және 

төмен. Көлденең тармақ орта сызыққа қарай жүреді, тарылтады және 
үшбұрышты. Көлденең тармақтың жоғарғы шеті жамбас сүйегі деп аталады. 
Төменгі тармақтың соңында үлкен буынды бет орналасқан. Екі жамбас 
сүйектері сегізкөз сүйекпен бірге сүйек сақинасын құрайды. 

 
3.4. Бос қолдың қаңқасы. 
 
Бос қолдың қаңқасы тоқпан жілік, білек сүйектері  және қол тұрады. 
 
3.4.1. Тоқпан жілік 
 
Ұзын құбырлы сүйек, денесі (диафиз) және екі ұшы (эпифиз) бар. 

Жоғарғы ұшы жауырынмен буындасу үшін үшін дөңгелек буынды баспен 
ұсынылған. Ол денеден анатомиялық мойын арқылы бөлінеді. Анатомиялық 
мойынның сыртында екі биіктік бар-үлкен және кіші түйнектер, олар аралық 
қарықпен бөлінеді. Дененің басына жақын тарылған бөлігі хирургиялық 
мойын деп аталады.  Иық сүйегінің денесінде түйнек бар, оған дельтатәрізді 
бұлшықет бекітілген. Төменгі эпифиз кеңейтілген және шынтақ буынындағы 
шынтақ сүйек пен білек сүйектерімен буындасу үшін айдаршықпен 
аяқталады. 

 
3.4.2. Білек сүйектері 
 
Олар екі ұзын құбырлы сүйектермен ұсынылған - шынтақ және білек. 

Шынтақ сүйек - білектің ішкі жағында V саусақтың (кішкентай саусақтың) 
жағында орналасқан. Шынтақ сүйектің жоғарғы ұшы көлемді, екі өсіндісі бар 
- шынтақ тық(артқы) және тәждік (алдыңғы), иқ сүйегімен буындасу үшін 
шығыршық тәрізді тілікпен бөлінген. Тәждік өсіндінің бүйір (сыртқы) 
бетінде сәулелік тілік бар, ол радиустың артикулярлы шеңберімен буын 
құрайды. Ульнаның төменгі ұшы ульнаның басын құрайды. Басы білек 
сүйектің шынтақ тілігімен буындасу үшін шеңбер түрінде буынды  бетке ие. 
Медиалды (ішкі) жағында медиальды біз тәрізді өсінді орналасқан. Білек 
сүйек - ұзын құбырлы сүйек, білектің сыртқы жағында I (бас бармақ) 
жағында орналасқан. 

 
3.4.3. Қол сүйектері 
 
Олар білек сүйектерімен, алақан сүйектермен және қол саусақтарының 

сүйектерімен (фалангтармен) ұсынылған. 
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Білек сүйектері. Білек екі қатарға орналастырылған сегіз қысқа жіңішке 
сүйектен тұрады, әр қатарда төрттен орналасқан. 

Білек сүйектері бір-бірімен байланысады. Жоғарғы қатардың жоғарғы 
беті кәрі жіліктің білек буынды  бетімен буындасады. Төменгі қатар-алақан  
сүйектердің негіздерімен. 

Алақан сүйектері 5 қысқа түтікшелі сүйектен тұрады. Олар есепті бас 
бармақ жағынан жүргізеді (I, II, III, IV, V). Әрбір алақан сүйектің негізі, 
денесі және басы тиісті саусақтың жоғарғы фалангасымен буындастырлыған. 

 
3.4.4. Саусақ қаңқасы 
 
Фалангтар-қысқа түтікшелі сүйектер, оларда негіз, дене және бас 

ерекшеленеді. Негіз мен бастың буындық беттері бар. Жоғарғы 
фалангтардың негізінің буындық беті тиісті алақан сүйектің басымен, 
ортаңғы және төменгі фалангтарда тиісті жоғары орналасқан (проксимальды) 
фалангпен біріктіріледі. 

Бас бармақта екі фаланг бар. Қалған саусақтардың әрқайсысында 3 
фаланг бар. 

 
3.4.5. Иық белдеуі мен иық сүйектерінінің бірігуі 
 
Қол денеге екі сүйектің көмегімен бекітіледі: бұғана және жауырын. 

Суретте олардың жеке элементтері бар буындар көрсетілген. Суреттен 
көретініміз, бұғананың акромиалды соңы сопақ буынды беті  жауырын 
қылқанының буындық бетімен біріктірілген. Иық сүйегінің шар тәрізді басы 
жауырынныңбуынды қуысына енеді. Буынды қуыстың беті сәл бүгілген, 
жоғарыдан төменге қарай кеңейеді. 

 
3.4.6. Буындар мен қол қимылдары 
 
Қол әртүрлі қозғалыстар жасай алады; оны бүгуге, кеңейтуге, әкелуге, 

бұруға және айналдыруға болады. Білезік-алақан сүйек буындары бірдей 
жұмыс істемейді: аталған бас бармақ буыны мен қалған саусақтардың 
қозғалғыштығына қатысты үлкен айырмашылық бар. Саусақтардың 
буындары белсенді емес, ал бас бармақтың буыны ер-тоқым тәрізді, 
сондықтан бас бармақты бүгуге, кеңейтуге, әкелуге, бұруға және 
айналдыруға болады. Қалған саусақтардың буындарындағы бұл 
қозғалыстардың бәрі мүмкін емес. 

 
3.4.7. Буындар мен саусақтардың қозғалысы 
 
Үш фалангасы бар саусақтардың алғашқы буындары шар тәрізді түрге 

жатады, сондықтан олар иілу, кеңейту, тарту, ұрлау және тіпті дөңгелек 
қозғалысқа мүмкіндік береді. 
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Екінші және үшінші буындардың буынды беттері цилиндр тәрізді, 
сондықтан бұл буындарда тек иілу және кеңейту мүмкін. Бас бармақтың 
бірінші және екінші фалангаларыны буынды беті цилиндр тәрізді, бұл 
буында тек иілу және кеңейту мүмкін 

 
3. 5. Бос аяқтың сүйектері 
 
Төменгі аяқтың қаңқасына жамбас белдеуі және бос аяқ-қолдар 

(аяқтар) жатады. 
 
3.5.1. Бос аяқтың қаңқасы 
 
Еркін төменгі аяқтың қаңқасы ортан жілік, тізе тобығы, сирақ сүйектері 

және аяқ сүйектерінен қалыптасады. Аяқ сүйектері толарсақ сүйектер, табан 
сүйегі  және аяқтың саусақ сүйектері (фалангалар) болып бөлінеді. 

Ортан жілік -адам денесінің ең ұзын құбырлы сүйегі. Жоғарғы ұшында 
денеден мойын арқылы бөлінген шар тәрізді бас бар. Басы жамбас сүйегімен 
біріктірілген. Мойын мен дененің шекарасында екі ұршық пайда болады - 
үлкен және кіші, олар сүйектің артқы бетінде ұршықаралық қырмен, ал 
алдыңғы жағында - ұршықаралық сызықпен байланысады. 

Тізе тобығы – дөңгелек жалпақ сүйек. Алдыңғы жағында ол кәрі 
жіліктің төменгі ұшына жақын орналасқан. Тізе тобығы-тізе буынының 
ажырамас бөлігі. 

Жіліншік. Төменгі аяқтың сүйектері екі ұзын құбырлы сүйектермен 
ұсынылған-асықты жілік және асық жілік шыбығы. 

Асықты жілік медиальды, асық жілік шбықтарына қарағанда қалың 
орналасқан. Ол денеден және екі ұшынан тұрады, жоғарғы ұшы қалың. Оның 
екі айдаршығы бар (медиалды және бүйірлік), олар жоғарғы буын беттерін 
ортан жіліктің айдаршығымен байланыстыру үшін алып жүреді. Бүйірлік 
айдаршықтың астында асық жілік сүйегі басымен буындастыру үшін асық 
жіліктің буындық беті бар. Алдынан шықса,  асықты жіліктің бұдыршағы - 
бұлшықеттердің орын бекітуі көрінеді. 

Сүйектің төменгі (дисталді) бөлігінде,медиальді жағында медиальді 
тобық орналасқан. Сүйектің дисталді ұшының төменгі бетінде  табанның 
топай сүйегімен буындасу үшін буын беті, латералды бетінде – асықты жілік 
шыбығымен байланыс үшін кескін орналасқан. 

 Асықты жілік шыбығы– асықты жілік денесінің сыртында орналасқан 
жіңішке сүйек. Жоғарғы ұшы асықты жілік денесінің жоғарғы ұшымен 
буындасуға арналған буынды бетке ие. Төменгі ұшы табанның топай 
сүйегімен байланысу үшін буынды беті арқылы латералды тобық құрады. 
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3.5.2. Табан сүйектері 
 
Табан сүйектері 3 бөлімнен тұрады: тілерсек сүйектері, табан 

сүйектері, бақай сүйектері. 
Тілерсек сүйектері. Оларды қысқа кемік сүйектерге жатқызады. Ірі 

сүйектер (топай және өкше) табан буының пайда болуына қатысады. Өкше 
сүйегі-арт жағында әлеуетті өкше томпағымен аяқталатын тілерсек 
сүйектерінің ішіндегі ең ірісі, топай сүйегінің астында орналасады. 

Табан сүйектері. Табан 5 түтік тәрізді сүйектен тұрады. Әрбір табан 
сүйегі негізден, денеден және бастан тұрады. Негіздерімен олар тілерсек 
сүйектерімен, ал бастарымен – бақай сүйектерімен буындасады. 

 Бақай сүйектерінің қаңқасы. Бақай сүйектері – қысқа түтік тәріздес 
сүйектерден пайда болған.Үлкен саусақ екі бақай сүйегінен тұрады. Қалған 4 
саусақ 3 бақай сүйегінен тұрады. 

 
3. 6. Бас және бет бұлшықеттері 
 
Бас бұлшықеттері үш топқа бөлінеді: бас сүйек төбесінің 

бұлшықеттері, бет (мимикалық) және шайнау бұлшықеттері. Мимикалық 
бұлшықеттер кей жағдайларда жапқыштық бұлшықеттер рөлін 
ойнайды.Көршілес бұлшықеттердің талшықтары әдетте бір-біріне өтеді. 

 
3.6.1. Бас сүйек төбесінің бұлшықеттері 
 
Шүйде бұлшықеті. Бастамасы: жоғарғы шүйде сызығының сыртқы 

бөлігінде,емізік тәрізді өскінге дейін 
Бекіту: шүйде бұлшықеті талшықтары жоғары қарай барып, шлем 

секілді басты жауып тұрған бас сүйегінің сіңірлі қабатына бекітіледі. Бас 
сүйегінің сіңірлі қабаты мен оны жуып тұрған теріс қозғалмалы. 

Қызметі: бастың сіңірлі қабатын және осылайша бас терісін артқа 
қарай тартады. 

Маңдай бұлшықеті. Кең және жазық бұлшықет. Бастамасы: қасүсті 
доғасы.  

Бекіту: бұлшықет талшықтары маңдай дөңін жауып,бас сүйегінің 
сіңірлі қабатына өтеді.  

Қызметі: Бас терісімен бірге бас сүйегінің сіңірлі қабатын қозғалтады. 
 
3.6.2. Мимикалық бұлшықеттер 
 
Көздің дөңгелек бұлшықеті. Бастамасы: көзің ішкі бұрышынан, үстіңгі 

жақтың маңдай өскінінен және маңдай сүйегінің мұрын бөлігінен. 
Бекіту: Түйіндер концентрлік шеңберлермен жүріп, бір жағынан көздің 

сыртқы бұрышына бекітіледі, бір жағынан көз ұясына кірер жерді қоршап 
тұрады. 

Қызметі: қабақты жабады 
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Қас жиыратын бұлшықет. Бастамасы: Маңдай сүйегінің мұрын 
бөлігінен. 

Бекіту: бұлшықет сыртқа қарай бағытталып қастың ішкі жиегінде 
бекітіледі. 

Қызметі: Қасты жиырады (бір-біріне жақындатады) 
Мұрын бұлшықеті.  Жазық үшжақты бұлшықет. Бастамасы: үстіңгі 

жақтың ұяшықтық жағында және үстіңгі еріннің төртжақты бұлшықетімен 
толығымен жабылады. 

Бекіту: Бір жағынан кеңсіріктің шеміршекті бөлігінің төменгі 
шегіне,екінші жағынан мұрын арқашығы қырында сәйкесінше басқа 
жағының бұлшықетімен байланысады. 

Қызметі: мұрын тесігін тарылтып,мұрынды төмен тартады. 
Шеңберлі ауыз бұлшықеті. Бастамасы: үстіңгі және төменгі жақта 

ортаңғы сызыққа жақын,тістер мен азу тістердің бұдырмағында.Бұл 
бұлшықеттің талшықтары үстіңгі және төменгі ерінге барып ауыз қуысын 
қоршап тұрады. 

Қызметі: ерінді жабады және тырбитады. 
Жоғарғы еріннің төртбұрышты бұлшықеті. Төртбұрышты, жалпақ 

бұлшықет. Бастамасы: үш шоқпарбасымен: көздің ішкі бұрышына жақын 
орналасқан алғашқы шоқпарбасы,мұрын түбірінен басталады,көз ұясының 
астында-көз ұясының астыңғы қырында орналасқан екінші шоқпарбасы және 
үшінші жақтық шоқпарбасы – жақ сүйегінде орналасқан.Осы үш шоқпарбас 
бірігеді. Бекітілу: Үстіңгі ерін жақта. 

Қызметі: үстіңгі ерінді көтереді. 
Езуді көтеретін бұлшықет. Бастамасы: Үстіңгі жақ сүйегі. Бекітілу: 

Ауыз езуінің жанында және ішінара ауыз шеңбері бұлшықетінде. Қызметі: 
езуімді жоғары тартады. 

Жақ сүйегі бұлшықеті. Бастамасы: Жақ сүйегінің самайында. Бекіту: 
езу. Функцтя: езуді жоғары қарай тартады. 

Күлкі бұлшықеті. Бастамасы: Шайнау бұлшықетінің шандырынан 
бастап. Бекіту: езу 

Қызметі: Езуді сыртқа қарай тартады. 
Иек бұлшықеті. Қысқа бұлшықеті. Бастамасы: Бұдырмақтың ортаңғы 

сызығының және төменгі кескіннің сыртқы жазығының жанында.Екі 
бұлшықеттің де талшықтары бірігеді. Бекіту: иек терісіне. 

Қызметі: иек терісін қозғалтады. 
Ұрт бұлшықеті. Бастамасы: Екі жақтың ұяшықты өскіндерінен және 

шыбық сүйегінің қанат тәріздес өскіннен. Бекіту: Талшықтар жоғарғы езуге 
көлбеу жүреді және ауыз қуысының дөңгелек бұлшықетімен байланысады. 

 
3.6.3. Шайнау бұлшықеттері 
 
Шайнау бұлшықеті. Қысқа, жуан, мықты және екіқабат бұлшықет 
Бастамасы: бет сүйегі доғасының орталық бөлігінен және алдыңғы 

бөлігінің төменгі шетінен. Сыртқы және ішкі қабаттарының талшықтары 
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қиылысады. Бекіту: тәждік өскіннің сыртқы беті мен төменгі жақтың 
бұрышы. 

Қызметі: төменгі жақты жоғары қарай тартып, үлкен күшпен ауыз 
қуысын жабады 

Самай бұлшықеті. Бастамасы: самай шұңқырында. Бекіту: төменгі 
жақтың тәждік өскініне төмен қарай бет сүйегінің астымен баратын 
байланысатын сіңір түйіндері арқылы 

 
3.7. Мойын бұлшықеттері 
 
3.7.1. Мойын формасы 
 
Мойын формасын кішкене алдыға қарай артқы бағытта қисайған 

цилиндрмен салыстыруға болады. Мойынды алдынан қарағанда оған тән төс 
сүйегінің үстінде мойындырық шұңқырды байқауға болады. Төс тұтқасында 
кездесетін, құлақтың артынан басталып,алдыға қарай баратын төс тұтқалы-
бұғаналы-емізік тәрізді бұлшықеттер мойынның алдыңғы бетіне өте ерекше 
өң береді. Иықтың ұшының үстінде үшбасты шұңқыр- бұғанаүстілік шұңқыр 
бар. Артында, ортаңғы сызығында мойын омыртқасының VI және VII 
қылқанды өскіндерінде тегістелетін  шүйделі шұңқыр бар. 

Мойынның үстіңгі бөлігінің алдында, төменгі жақтың астында 
бұлшықеттердің қолдауымен, бір де бір сүйекпен байланыспаған тіласты 
сүйек орналасқан. Оның астында кеңірдек шеміршектерімен байланысты 
жүзік тәріздес шеміршекпен байланысты қалқанша шеміршек жатыр. 

 
3.7.2. Тіласты сүйегінен жоғары орналасқан бұлшықеттер 
 
Төменгі жақтың қосқарыншалы бұлшықеті. Артқы қарын самай 

сүйегінің емізік тәрізді өскінінің алдындағы шұңқырдан басталады. 
Басқа,жалпақтау қарын иектің төменгі шетінен басталады.Екі бөлігі де 
тіласты сүйегінің денесіне барады.Бекіту: тіласты сүйегінің денесіне. 

Қызметі: екі қарынның да азаюында тіласты сүйегі және сонымен қатар 
көмей де көтеріледі. 

Бізтілтасты бұлшықет. 
Бастамасы: Самай сүйегінің бізтәрізді өскінінің ортасында. Бекіту: 

Дене мен тіласты сүйегінің үлкен мүйізіне. 
Қызметі: Тіласты сүйекті артқа және жоғары тартады 
Жақты-сүйекасты бұлшықет. Екінші қабатта 

жатады.Үшбұрышты,тегіс және жұқа бұлшықет.Бастамасы: Төменгі жақ дене 
сызығының ішкі сүйегінде. Бекіту: тіласты сүйегінің денесіне. 

Қызметі: тіласты сүйегін жоғары және алға тартады 
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3.7.3. Тіласты сүйегінен төмен орналасқан бұлшықеттер 
    
Төссүйек-тіласты бұлшықет. Бастамасы: Төс тұтқасы мен жартылай 

бұғананың артқы бетінен. Бекіту:Тіласты сүйегіне. 
Қызметі: Тіласты сүйекті және сонымен қатар жұту кезінде көмейді 

төмен тартады. 
Төс-қалқанша бұлшықет. Бастамасы:Төс тұтқасы мен 1 омыртқа 

шеміршегінің артқы бетінен.Бекіту: қалқанша қалқанша шеміршегінің 
пластинкасына. 

Қызметі: тіласты сүйегі мен көмейді төмен тартады. 
Қалқанша Функциясы  тіласты бұлшықеті. Бастамасы: Алдыңғы 

бұлшықеттің бекітілу орнынан.Бекіту: Тіласты сүйегінің денесі мен үлкен 
мүйізіне. 

Қызметі: кеңірдекті алдыңғы бұлшықетпен бекіту кезінде қалқанша-
тіласты бұлшықет тіласты сүйегін төмен тартады. Тіласты сүйек оның 
үстінде орналасқан бұлшықеттермен бекітілгенде, бұл бұлшықет көмейді 
көтереді. 

Жауырынды-тіласты бұлшықет. Бастамасы: Тіласты сүйегінің сыртқы 
және төменгі шетінен. Төмен бара бұлшықет сыртқа бұрыла бағытын 
өзгертеді; бұл жерде бұлшықет төс-жауырынды-емізіктәрізді бұлшықетпен 
жабылады.Бекіту: Жауырынның жоғарғы шетінің кескінінде. 

Қызметі: тіласты сүйекті төмен тартады 
 
3.7.4. Мойынның сыртқы бұлшықеттері 
   
Төс-жауырынды-емізіктәрізді бұлшықет. Бастамасы: Бір-бірінен 

үшбұрышты жауырынүсті шұңқырымен алшақтанған екі шоқпарбаспен; 
алдыңғы,жіңішкелеу шоқпарбас төс тұтқасының үстінен басталады, 
жалпақтау келген бүйір жағы жауырынның төс шетінен басталады. Кейін бұл 
шоқпарбастар талшықтары көлбеу жоғары және артқа қарай баратын 
бірыңғай бұлшықетті қарынға байланысады. Бекіту: емізік тәрізді талшықта 
бір түйін болып және доға тәрізді самай сызығының жанында орналасқан аяқ 
жағында. 

Қызметі: екі бұлшықеттің азаюында бас шалқаяды. 
 
3.8. Дененің үстіңгі бөлігінің бұлшықеттері 
 
Дененің үстіңгі бөлігінің сүйектерімен танысып болған соң, осы 

сүйектерді қозғалысқа алып келетін бұлшықеттері қарастыруға өтейік. 
Бұлшықет жұмысы алуан түрлі,себебі олар әртүрлі міндеттерді атқарады. 

 
3.8.1. Иық белдеуі бұлшықеттері 
 
Иық белдеуі бұлшықеттеріне келесілер жатады: 
Сүйекүсті бұлшықет. Бастамасы: жауырынның сүйекүсті шұңқыры мен 
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тура сол атқа ие шандыр. Бекіту: иық сүйегінің үлкен дөңесінің жоғарғы 
алаңы. Қызметі: қолды артқа қарай және сыртқа қарай бұрады. 

Сүйекасты бұлшықет. Бастамасы: сүйекасты қалтаның үлкен бөлігі мен 
тура сол атқа ие шандыр. Бекіту: иық сүйегінің үлкен дөңесінің ортаңғы 
алаңы. Қызметі: қолды сыртқа қарай бұрады.  

Кіші дөңгелек бұлшықет. Бастамасы: Сүйекасты шұңқырдық сыртқы 
шеті мен сол атқа ие шандыр. Бекіту: иық сүйегінің улкен дөңесінің төменгі 
алаңы. 

Қызметі: қолды сыртқа қарай бұрады. 
Үлкен дөңгелек бұлшықет. Бастамасы: Жауырынның төменгі шетінің 

артқы беті мен жауырынның сыртқы шетінің төменгі бөлігі. Бұлшықет иық 
сүйегінің алдымен өте сыртқа қарай жоғары бағытталады. Бекіту: иық 
сүйегінің кіші төмпешіктің қырында жалпақ бұлшықет сіңірімен бірге. 

Қызметі:  Арқаның жалпақ бұлшықетімен бірге қолды ішке қарай 
бұрады 

Жауырын алды бұлшықеті. Бастамасы: жауырынның ішкі бетінің 
барлығы. Бекіту: иық сүйегінің кіші төмпешігі. 

Қызметі: қолды ішке қарай бұрады 
Дельтатәрізді бұлшықет. Бұлшықет үшбұрыш формасына ие және 7 

түйіннен тұрады. Бастамасы: бұғананың сыртқы үштен бір бөлігі,топшы 
және жауырын қылқанының төменгі шеті; бұлшықет иықтық буындарлы 
жабады,оның түйіндері бекіту орнында бірігеді. Бекіту: иық сүйегінің 
ортаңғы бөлігі- сүйектің сыртқы бетіндегі төмпешіктік. 

Қызметі: бұлшықеттің барлық түйіндері қысқара жүре қолды 
горизонтальді орынға әкеледі. 

Тұмсықиықты бұлшықет. Бастамасы: жауырынның тұмсықтәріздес 
талшығы. Бекіту: дельтатәрізді бұлшықеттің бекіту нүктесіне қарама-қарсы 
иық сүйегінің ішкі бетінің ортасы. 

 
3.8.2. Иық бұлшықеттері 
 
Бүккіштер. Иықтың иілу жағында бицепс бұлшықетінің іш қуысы күрт 

шығады. Иықтың ішкі және сыртқы жағында жүлгелер жоғарыдан төменге 
қарай өтеді. Сыртқы жүлге дельтоидты бұлшықеттің бекітілуінде жоғалады, 
онда шұңқыр пайда болады. Бицепс пен трицепсті бөлетін ішкі жүлге 
әлдеқайда айқын көрінеді. Гумерустың артқы беті трицепс бұлшықетімен 
жабылған; иықтың ортасында бұлшықеттің құрсақ ортасына дейін созылатын 
бойлық ойық бар; бұлшықеттің жиырылуымен бұлшықет талшықтары 
жүлгенің бүйірлерінде күрт шығады. 

Тұмсықиықтық бұлшықет. Бастамасы: жауырынның тұмсықтәріздес 
өскіні. Бекіту: дельтовидті бұлшықеттің бекітілген нүктесіне қарама қарсы 
орналасқан иық сүйегінің ішкі бетінің ортасы 

Қызметі: иықты алдыға қарай тартады. 
Иық бұлшықеті. Қалың төртбұрышты бұлшықет. Оның көп бөлігі 

иықтың бицепсімен жабылған. Бастамасы: Дельтовидті бұлшықеттің бекітілу 
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орнынан төмен иық сүйегінің алдыңғы бетінде. Бекіту: тәждік өскіннің 
негізінің жанындағы шынтақтың дөңес сүйегінде қысқа сіңірмен. 

Қызметі: білекті бүгеді.  
Бицепс бұлшықеті. иық бұлшықетінде жатқан иық сүйегінің алдыңғы 

бетінде жатқан цилиндрлік бұлшықет.Бастамасы: екі шоғырбастан. ұзыны: 
дөңесаралық жүлгемен төмен,иық сүйегінің шоғырбастарын жанамайтын 
ұзын сіңір жүретін жауырын шұңқырының үстіңгі шетінен және қысқа 
шоғырбас,тұмсық тәрізді бұлшықетпен бірге жауырынның тұмсық тәрізді 
өскінінен басталатын сіңірден. 

Бекіту: білек сүйегінің төмпешігінде жалпы сіңірге. Бұл жіліктің ішкі 
шетінен білектің шандырына жабысатын ені 2 саусақтай болатын талшықты 
байлам өтеді. 

Қызметі: басты қызметі ретінде білекті бүгеді және сыртқа шығарады 
Жазылдырушылар. Иықтың трицепс бұлшықеті. Үш шоғырбаспен 

басталады: ішкі (Б,а),иық сүйегінің артқы бетіндегі сыртқы шоғырбас (Б,б) 
және Жауырынның буын шұңқырының төменгі шетінен басталатын ұзын 
шоғырбас.Ұзын шоғырбас кіші және үлкен дөңгелек бұлшықеттер арасымен 
өтіп, иық сүйегінің ортаңғы үштен бір бөлігінде ішкі және сыртқы 
шоғырбастармен байланысады.Бұл мықты,қалың бұлшықеттің бір бөлігі 
астында бұлшықеттің қалған талшықтары шынтақ буынының артқы бетін 
жабатын кең,жазық сіңірге өтеді.  Бұлшықет шынтақ сүйегінің шынтақ 
өскініндегі бұлшықет бөлңгң ретінде де сіңір ретінде де бекітіледі. 

Қызметі: Білекті жазады. Бұл бұлшықет ең мықты білек жаздыркшы. 
Жаздырушы. Шынтақ бұлшықеті. Иықтың сыртқы трицепс 

бұлшықетінің жалғасы болып табылатын үшбұрышты, жалпақ ұсақ 
бұлшықет.Бастамасы: иық сүйегінің сыртқы айларшық үсті. Бекіту: шынтақ 
сүйегінің шынтақ өскінінің артқы беті. 

Қызметі: білекті жазады және буын капсуласын ширатады 
 
3.8.3. Білек бұлшықеті 
 
Бүгушілер. Қолға қарай білек жіңішкереді, сүйектер бұлшық еттер мен 

сіңірлерден көбірек шығады, бізтәріздес өскіндер аймағы тек терімен 
жабылған. Иық сүйегінің ішкі айдаршық сіңірінен басталатын бұлшықеттер 
білектің бүгілу жағына өтіп, осында орналасқан. Білек арқылы өтетін 
сіңірлер тері арқылы жақсы сезіледі, әсіресе қолдың шынтақ бүгілуі, білек 
сүйектің бүгілуі және алақанның ұзын бұлшық еттерінің сіңірлері. Иық 
сүйегінің сыртқы айдаршық сіңірінен шыққан бұлшықеттер тобы білектің 
артқы жағына өтеді. Екі топ беткі және терең қабаттарға бөлінеді. 

Терең қабат. 
Квадраттық пронатор. Білектің үстінде білектің екі сүйегін жалғайтын 

терең орналасқан бұлшықет. Басталуы:шынтақ сүйектің алдыңғы беті. 
Бекіту: шынтақ сүйегінің алдыңғы беті мен сыртқы шеті. Қызметі: білек 
сүйекті ішке бұрады. 

Ұзын бүгуші. Бастамасы: саусақтардың терең бүгілуінің бүйір жағынан 
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радиустың алдыңғы бетінің үштен екісі. Бекіту: алақан бетінде, бас 
бармақтың тырнақ фаланкасына. 

  Қызметі: бас бармақтың тырнақ фалангасын бүгеді. 
Саусақтардың терең бүккіші. 
Басталуы: сүйектің алақан бетінің жоғарғы үштен екі бөлігі және 

білектің ішінара сүйекаралық қабығы; квадраттық пронатордың жоғарғы 
жиегіне түседі. Жалпы бұлшықет басы білектің ортасынан өткеннен кейін 
бұлшықеттің төрт қарыншаға бөлінеді, оның сіңірлері саусақтардың беткі 
иілгіш сіңірлерінің астынан алақанға өтеді және осы қалыпта да білек 
байламының астында орналасады. Негізгі фалангтар деңгейінде сіңірлер 
үстіңгі сіңірлердің саңылаулары арқылы өтеді. Бекіту: II - V саусақтардың 
тырнақ фалангаларының негізі. 

Қызметі: II-V саусақтардың тырнақ фалангтарын және сол саусақтарды 
бүгеді. 

Беткі қабат. Саусақтардың беткей бүгілуі. Беткі топтың ең күшті 
бұлшықеті. Бастамасы: иық сүйегінің ішкі эпикондилі, сонымен қатар 
сүйектің жоғарғы үштен бір бөлігі және шеті. Бұлшықет төмен түсіп, төрт 
қарыншаға бөлініп, білектің төменгі үштен бір бөлігінде төрт жұқа сіңірге 
өтеді. Алақанға білектің көлденең байламы астындағы саусақтардың терең 
иілгіш сіңірлерімен қатар өтіп, негізгі фаланг деңгейіндегі сіңірлер екі аяққа 
бөлініп, саусақтардың терең иілгіш сіңірлерінен өтеді. Бекіту: сіңірлердің 
аяқтары II-V саусақтардың ортаңғы фалангаларының негізіне бекітілген. 

Қызметі: II-V саусақтардың ортаңғы және тырнақ фалангаларын, ал 
саусақтар бүгілген кезде бүкіл қолды бүгеді. 

Білезіктің шынтақты бүгушісі.Иықтың ішкі айдаршық сіңірінен және 
шынтақ өскінінен басталады.Білектің төменгі үштен бір бөлігінде сіңір 
сезіледі.Бекіту: бұршақ тәрізді сүйек. 

Қызметі: Білезікті бүгеді және оны шынтақтық білезікке алып келеді. 
Ұзын алақан бұлшықеті. Басталуы: иық сүйегінің ішкі айдаршық сіңірі. 

Бұл топтағы ең әлсіз бұлшықет. Қысқа қарынша, білектің жоғарғы үштен 
бірінде, тікелей төмен қарай созылатын ұзын сіңірге өтеді; білектің байламы 
арқылы алақанға өтіп, алақан терісі мен сіңір арасында орналасқан кең 
апоневрозға өтеді. 

Қызметі: қолды бүгіп, алақан апоневрозын созады. 
Білезіктің білек бүккіші.Бастамасы: Иық сүйегінің ішкі айдаршық 

түсі.Бұлшықеттің жіңішке қарыншасы білек сүйекке барып білектің 
ортасында мықты,жалпақ сіңірге өтеді. Бекіту: екінші алақан сүйектің алақан 
беті. 

Қызметі: білезікті бүгеді және ішке қарай айналдырады. 
Дөңгелек пронатор. Осы топтың ең қысқа бұлшықеті; топтың қалған 

бұлшықеттерінен айырмашылығы, білектің бойында жатыр. Басталуы: иық 
сүйегінің ішкі айдаршық үсті бір бөлігіндегі тубероз; бұлшықет іш қуысы 
кубитальды шұңқырдың ішкі шекарасын құрайды. 

Қызметі: иық сүйегіне еніп, білектің бүгілуіне көмектеседі. 
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3.8.4. Жаздырушылар 
 
Сұқ саусағының жеке меншік жаздырушысы. Бастамасы:шынтақ 

сүйегінің ортасы мен сүйек арасы жарғағы. Бұлшықет сіңірі жалпы саусақ 
жаздырушы сіңірімен бірге білезік байламының сырт жағымен өтеді. Бекіту: 
ІІ саусаққа баратын жалпы саусақ жаздырушы сіңірімен бірге. 

Қызметі: сұқ саусағын жаздырады. 
Бас бармақтың ұзын әкететін бұлшықеті: Ұзын жалпақ бұлшықеттің 

денесі білек сүйегін айналдыра орайды. Бастамасы: шынтақ сүйегінің білек 
жағы, білек сүйектің артқы бетінің жоғарғы үштен бірі және сүйек аралық 
жарғағы. 

Бекіту: бас бармақтың алақан сүйегінің негізі. 
Қызметі: бас бармақты жазады және әкетеді. 
Бас бармақтың қысқа жаздырушысы. Бастамасы: Сүйекаралық 

жарғағындағы бас бармақтың әкететін бұлшықетімен қатар және оның 
ортасынан төменірек шынтақ сүйегінің жанынан.Бірінші алақан сүйегінің 
бойымен өтеді.Бекіту: Бас бармақтың фалангасының негізі. 

Қызметі: Бас бармақтың бірінші фалангасын жазады 
Бас бармақтың ұзын жаздырушысы. 
Бастамасы: шынтақ сүйегінің денесі мен ортасынан төмен орналасқан 

сүйекарасы жарғағы.білезік байламының сырт жағымен өте,бұлшықет бас 
бармақ бағытымен көлбеу жүреді. Бекіту: Бас бармақтың тырнақ фалангасы. 

Қызметі: бас бармақтың тырнақ фалангасын жазады. 
Сыртқа қарай үйілдіретін бұлшықет. Терең жатады,жаздырушылар 

ішіндегі ең қысқасы. Бастамасы: иық сүйегінің сыртқы айдаршық үсті және 
шынтақ сүйегінің үстіңгі сыртқы беті. Бұлшықет білек сүйегінің жоғарғы 
шегін орап өтеді. Бекіту: Төмпешік пен мойыннан төмен білек сүйегінің 
алдыңғы беті. 

Қызметі: білек сүйегін сыртқа бұрады 
Сыртқы қабаты. Білектік ұзын білезік жаздырушы. Иық-кәрі жілік 

бұлшықетімен бірге білек сүйегімен төмен өтеді. Бастамасы: сыртқы 
айдаршық үстіндегі иық сүйегінің сыртқы қыры. Бекіту: 11 алақандық сүйек 
негізі. 

Қызметі: білезікті жазады және әкетеді 
Білектің қысқа,білектік жаздырушысы. Бастамасы: Иық сүйегінің 

сыртқы айдаршық үсті. Бекіту: ІІІ алақанлық сүйектің негізігің артқы беті. 
Қызметі: білезікті жазады 
Саусақтардың жалпы жаздырушысы. Бастамасы: иық сүйегінің 

сыртқы айдаршық сіңірі. білектің төменгі үштен бір бөлігінде бұлшықет төрт 
жалпақ сіңірге бөлінеді, олар білектің сыртқы байланысы астынан II-V 
саусақтарға өтеді және біртіндеп тегістеліп, негізгі фалангтардың ортасында 
әрқайсысы үш аяққа бөлінеді; ортаңғы аяқ II фаланганың негізіне, бүйір 
аяқтар тырнақ фалангаларының негізіне бекітілген. Негізгі фалангтар 
деңгейінде әр сіңір үшбұрышты апоневрозбен күшейтіледі, бұл қолдың ұсақ 
бұлшық еттері бекітілген жер. 
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Қызметі: II-V саусақтарын бүгіледі. 
V саусағының жеке жаздырушысы. Бұл бұлшықет, шын мәнінде, 

алдыңғы бөліктің бөлігі ғана, одан білектің жоғарғы немесе ортаңғы үштен 
бірінде бөлініп, алдыңғы бұлшықеттің тиісті сіңірімен бірге екінші 
саусақтың екінші және тырнақ фалангасында бекітіледі. Қызметі: кішкентай 
саусақты бүгу. 

Қолдың шынтақ жаздырушысы. Алдыңғы бұлшықеттің жанында 
жатыр. Басталуы: иық сүйегінің сыртқы білек және сүйектің жоғарғы бөлігі. 
Бекіту: V алақанды сүйектің негізі. 

Қызметі: бүгіп, қолды шынтақ жаққа алып келеді. 
Иық-білекті бұлшықет.Барлық жаздырушылар ішіндегі ең ұзыны. 

Бастамасы: Иық сүйегінің сыртқы айдаршық үстінің төменгі үштен бір 
бөлігі; Төмен қарай білек сүйегі бойымен төмен бағытталады. Бекіту: Білек 
сүйегінің бізтәріздес өскіні. 

Қызметі: Білектің сыртқа не ішке бұрылуынан кейін оның орталық 
жағдайын қалпына келтіреді және білекті бүгеді 

 
3.8.5. Білезік бұлшықеттері 
 
Білезік – бұл білектен қолға өту; алақан дистальды ұшына қарай 

кеңейіп, саусақтарға қосылады. Білектің үстінде, алақанның жағында бүгілу 
сіңірлері, артқы бетінде – жаздырушы сіңірлері көрінеді. Алақан 
бұлшықеттері әдетте үш топқа бөлінеді: бас бармақ бұлшық ет тобы, кіші 
саусақ биіктігі бұлшықет тобы және осы екі топ арасында орналасқан алақан 
бетінің бұлшықеттері. 

Сырт жақ сүйекаралық бұлшықеттер. Төрт сыртқы сүйек аралық 
бұлшықеттер бар; олар бәрінен тереңірек орналасқан және қолдың алақан 
жағына қараған; олардың ішіндегі ең үлкені және ең мықтысы - бұл бірінші 
алақан сүйектен шыққан алғашқы сүйек аралық бұлшықет. Қалғандары 
сәйкес алақан сүйектерден басталып, үшбұрышты апоневроздың шеттеріне 
өтеді. 

Қызметі: бұлшықеттер саусақтарды орта сызықтан алшақтатады 
(қолдың бойлық осінен). 

Алақандық сүйекаралық бұлшықеттер. Алақан сүйектерінің үш 
бұлшық еттері бар; олар 2, 3 және 4 сүйектер аралықтарын толтырады; 
бұлшықеттер II-V алақандық сүйектердің денелерінен басталады. Бекіту: 
олар бірдей саусақтардың үшбұрышты апоневрозына тоқылған. 

Қызметі: саусақтарды қолдың бойлық осіне жеткізіңіз. 
Құрт тəрізді бұлшықеттер. Төрт жұқа бұлшықет. Басталуы: 

саусақтардың терең иілгіш сіңірлері. Бекіту: үшбұрышты апоневроздың бос 
шеті. Қызметі: II-V саусақтардың негізгі фалангтарын бүгу. 

Бас бармақтың аддуктивті бұлшықеті. Оның көлбеу және көлденең 
басы бар. Қиғаш бас алақан бетінің тереңдігінен бас тәрізді сүйектен және 
имек тәрізді сүйек ілгектерден басталады; көлденең бас III алақан қолдың 
алақан бетінен басталады. Бас бармақтың сесна тәрізді сүйек сүйегіне 
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қосылады. 
Қызметі: бас бармақты басқа саусақтарға бағыттайды. 
Бас бармақтың қысқа иілісі. Бұл екі бастан басталады; беткей басы – 

білектің көлденең байламынан және үлкен көпбұрышты сүйектің 
төмпешігінен, терең шоғырбас – кіші көп бұрышты және бастәрізді 
сүйектерінен. Бас бармақтың негізгі фалангасының негізіне және екі 
сесамоидты сүйектерге бекітіледі.Қызметі: бас бармақтың бірінші 
фалангасын бүгеді.  

Қарама-қарсы бас бармақ бұлшықеті. Басы: көлденең білезік байламы 
және үлкен көпбұрышты сүйек. Бекіту: I алақанды сүйектің білек шеті. 

Қызметі: бас бармақты басқаларға қарсы қояды.  
Бас бармақтың қысқа абдукторлы бұлшықеті. Басы: білек пен қайық 

тәрізді сүйектің көлденең байламы. Бекіту: бас бармақтың білекті 
сесамоидты сүйегі.Қызметі: бас бармақты алшақтатады 

Кішкентай саусаққа қарсы бұлшықет. Басталуы: ілгекті сүйектің ілмек 
тәрізді процесі және білектің көлденең байламы. Бекіту: V алақанды сүйек. 

Қызметі: V алақанды сүйекті алақанның ортасына қарай көтереді 
(кішкентай саусақты бас бармаққа қарсы қояды). 

 Кішкентай саусақтың қысқа бүгушісі. Басталуы: ілгекті сүйектің ілмек 
тәрізді процесі және білектің көлденең байламы. Бекіту: V саусақтың негізгі 
фалангасы.Қызметі: саусақтың негізгі фалангасын бүгеді. 

Кішкентай саусақтың алшақтатқыш бұлшықеті. Басталуы: білек тәрізді 
сүйек және көлденең білек байламы. Бекіту: саусақтың бірінші 
фаланкасының негізі. 

Қызметі: кішкентай саусақты алып тастайды. 
 
3. 9. Тұлға бұлшықеттері 
 
Дененің беті қуатты, кең бұлшық еттермен жабылған, иық пышақтары 

мен жамбас аймағында, аяқ-қолдар денеге қосылатын жерлерде пішіндер 
айқын көрінеді. Біз тұлға бұлшықеттерін алдыңғы жоғарғы бөлігімен 
тексеруді бастаймыз. Бұл жердегі бұлшық еттер кеуде қуысының алдыңғы 
және бүйір қабырғаларын толығымен жабады, тек төс сүйектің ортасында 
бұлшық еттер жоқ. Кеуде бұлшықеттері жоғарғы дене бөлімін кеудеге 
қосады. 

 
3.9.1. Кеуде бұлшықеттері  
 
Үлкен төс бұлшықеті.  Бұлшықет формасы шамамен үшбұрышты және 

үш бөліктен тұрады. Бастауы: бұлшықеттің бірінші, кіші бөлігі бұғананың 
ортаңғы және ішкі үштен бірінен басталады; екінші, көп бөлігі - төс сүйегінің 
бетінде және шын қабырға шеміршегінде; бұлшықеттің үшінші бөлігі іштің 
тік бұлшық етінің қабығынан шығады. 

Бекіту: бұлшықеттің осы үш бөлігінің бумалары бір-бірімен 
қабаттасатын етіп сыртқа бағытталған; бұғаналы бөлік төс сүйегін, ал 
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соңғысы өз кезегінде бұлшықеттің құрсақ бөлігін жауып тұрады. Содан кейін 
иыққа жақын бұлшықет қалыңдап, бас бармақ сияқты қалың сіңір арқылы 
иықтың үлкен төмпешігінің астындағы жотаға бекітіледі. Үлкен кеуде 
бұлшықеті кіші кеуде қуысын, ішінара тұмсық-иықтық бұлшықетті және 
бисцепс брахииінің бастапқы сегментін толығымен жабады. Иық буынында 
көкірек бұлшықеті ішінара дельта тәрізді бұлшықетпен жабылған. 

Қызметі: иықты әкеліп, көтерілген қолды түсіреді. 
Бұғанаастылық бұлшықет. Бастамасы: І омыртқаның шеміршегі. 

Бекіту: бұғананың төменгі беті. 
Қызметі: бұғананы төмен және ортаға тартып оны сол қалыпта 

тіркейді. 
Кіші төс бұлшықеті. Бастамасы: ІІІ,IV және V қабырғалардың 

беті.Бекіту: тұмсықтәріздес өскіннің төбесі. 
Қызметі: Иық белдеуін төмен және алға тартады,қатып өалған иық 

белдеуінде омыртқаларды көтереді. 
Алдыңғы тісті бұлшықет. Үлкен жалпақ бұлшықет. Басталуы: VIII-IX 

жоғарғы қабырғадағы 8-9 тіс, мұнда бұлшықет бастарының бекітілу 
нүктелері доғаны құрайды, оның ең көрнекті жері V қабырғада. Бекіту: артқы 
кеуде беті бойымен бұлшық ет скапула астынан өтіп, скапуланың омыртқа 
жиегінің бүкіл ұзындығына жабысады. 

Қызметі: қолдың көлденеңінен жоғары көтерілуі үшін төменгі 
бұрышты сыртқа және жоғары қарай жылжытып, алға сүйрейді. 

 
3.9.2. Құрсақ бұлшықеттері 
 
Іштің бұлшықеттері бір-бірінің үстінде орналасқан үш қабат түзеді, 

бұлшықет талшықтары қиылысады. Төменгі қабатта жоғарғы беттен 
көрінбейтін көлденең іш бұлшық еті жатыр. 

Құрсақтың ішкі көлденең бұлшықеті. Іштің бүкіл көлденең 
бұлшықетін жабатын жалпақ бұлшықет; оның талшықтары мықын сүйегінен 
көлбеу жоғары және орта сызыққа қарай өтеді. 

Басталуы: мықын сүйегінің аралық сызығы, алдыңғы жоғарғы мықын, 
шап байламының бүйір жартысы және қалың белдік фассиясы. Бекіту: үстіңгі 
талшықтар үш төменгі қабырғаның шетіне бекітілген, қалған талшықтар кең 
апоневрозға өтеді, олар іштің тік ішек бұлшықетінің сыртқы жиегінде екі 
параққа бөлінеді, олардың біреуі алдыңғы, ал екіншісі іштің тік 
бұлшықетінің артында өтеді. Бұл екі парақ орта сызық бойымен жалғасып, 
іштің ақ сызығын құрайды. 

Қызметі: келесі бұлшық еттермен бірдей, атап айтқанда бүгу. 
Құрсақтың ішкі көлденең бұлшықеті. Ол ішкі қиғаш бұлшықеттің 

талшықтарын кесіп өтеді. Басталуы: VII-VIII төменгі қабырғалардың сыртқы 
бетінің алдыңғы бөлігі бірдей тістермен. Төменгі төрт тіс арқаның кең 
бұлщықет тістерімен, ал жоғарғы төрт тіс алдыңғы үлкен бұлшықет 
тістерімен кезектеседі, осылайша екі бұлшықеттің арасында ара тісті сызық 
пайда болады.Бекіту: төменгі талшықтар мықын сүйегінің сыртқы ерніне 
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жабысады, ал қалғандары кең апоневрозға өтеді, ол іштің тік ішек 
бұлшықетінің алдынан өтіп, ақ сызық бойымен (а) екінші жағының 
апоневрозымен кездеседі. Апоневроздың төменгі, қалыңдатылған шеті шап 
байламы (б) деп аталады.Қызметі: Қиғаш құрсақтың бұлшық еті қалған 
бұлшықеттермен бірге жұмыс істейді. Іштің оң және сол қиғаш сыртқы 
бұлшықеттерінің бір мезгілде жиырылуымен дене алға қарай иіледі; егер 
кеуде бекітілген болса, онда бұлшықет жамбас сүйегін омыртқаны бүгіп оған 
жақындатады. Бір жақты жиырылу кезінде тұлға бір бағытта еңкейіп, бір 
уақытта бұлшықетке қарай бұрылады. Сонымен қатар, бұлшықет құрсақ 
құуысына қысым жасайды. 

Пирамидалық бұлшықет. Төмен бағытталған үшбұрыш тәрізді 
кішкентай бұлшықет. Бастамасы: симфиздің жоғарғы шеті. Бекіту: ол 
бекітілетін ақ сызықтың (а) жанында жатыр. 

Қызметі: ақ сызықты тартады. 
Құрсақтың тура бұлшықеті. Ұзын, жіңішке және жалпақ бұлшықет. 

Басы: V, VI және VII қабырға шеміршектерінің сыртқы беті. Бекіту: сіңір 
арқылы симфизге және оның жанында шат сүйегіне жақын; көлденең 
жолақтармен үзілген (сіңір көпірлері). Жоғарғы жолақ қабырға доғасына 
қарай, екіншісі - кіндіктен жоғары, үшіншісі - кіндіктен, төртінші көлденең 
жолақ кіндіктің астынан өтеді. 

Қызметі: тұлғаны алдыға қарай бүгеді және құрсақ тығыршығының 
қызметін іске асырады.  

 
3.9.3. Арқа бұлшықеттері 
  
Арқаның жалпы жазуы. Артқы жағының бүкіл ұзындығы бойынша 

жүгіреді. Басталуы: құйымшақтың артқы ортаңғы бетінде, мықын 
жотасының артқы бөлігінде және бел омыртқаларының қылқан өскіндерінде. 
Бұлшықеттің басы екі парақтан тұратын мықты, бұлшықетті фасциямен 
қоршалған. Қабырғалардың үстінде бұлшықет массасы екі бөлікке бөлінеді; 
омыртқаның жанында жатқан ұзын арқа бұлшықетінде және сыртында 
орналасқан, көзге көрінбейтін, бірақ дене бетінің табиғатына қатты әсер 
ететін мықын қабырға бұлшықетінде. Бұл бұлшықеттер спинозды процестер 
мен қабырға бұрыштары арасындағы ұзын тесікті толтырады. 

Арқаның ең ұзын бұлшықеті. Жоғары көтеріліп, бұлшықет қысқа 
тістерге бөлінеді.Бекіту: II-X қабырға төмпешігі және омыртқалардың 
көлденең өскіндері. Қызметі: мықын қабырға бұлшықетімен бірге ол 
омыртқаны созады. 

Қабырға бұлшықетінің астындағы бұлшықет.Тістерге бөлінетін ұзын, 
жалпақ, белбеу тәрізді бұлшықет. Тістер қабырға төмпешігіне және IV-VII 
омыртқалардың көлденең өскіндеріне бекітілген. 

Көкжелкелік бұлшықеттер. Жоғары бетінде көрінбейді 
 Арқаның қылқан бұлшықеті. Жоғары бетінде көрінбейді. 
Артқы төмен тісті бұлшықет. Бастамасы: XI және XII кеуде және екі 

жоғарғы бел омыртқаларының қылқанды өскіндері. Бекіту: төрт төменгі 
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қабырғаға; бұлшықет талшықтары жоғары және сыртқа шығады.Қызметі: 
дем шығарғанда қабырғаны төмендетеді. 

Артқы үстіңгі тісті бұлшықет. Бастамасы: екі төменгі мойын және 
екі жоғарғы кеуде омыртқаларының қылқанды өскіндері. Бекіту: II-У 
қабырғаға. Талшықтар астыға және сыртқа шығады. 

Қызметі: дем алғанда қабырғаны көтереді. 
Жауырынды көтеретін бұлшықет. Бастамасы: төрт мойын 

омыртқасының көлденең процестері.Бекіту: жауырынның жоғарғы шеті. 
Қызметі: жауырында көтереді. 

Кіші жəне үлкен ромбтəріздес бұлшықеттер. Бастамасы: Кіші 
ромбтәріздес бұлшықет екі төменгі мойын омыртқасының қылқанды 
өсіндісінде басталады,ал үлкен ромбтәріздес бұлшықет-төрт жоғарғытөс 
омыртқасының қылқанды өсіндісінде.Бекіту: жауырын омыртқасы бойымен 

Қызметі: жауырында ортаңғы сызыққа жақындатады және оны 
көтереді. 

Бастың жартылай осьтік бұлшық еті. Бастамасы: бес мойын және 
алты-жеті кеуде омыртқаларының көлденең және қылқанды өсіндісінде. 
Бекіту: желке сүйегінің төменгі жартылай шеңберлі сызығына. 

Қызметі: басын артқа тартады. 
Бастың белдік бұлшықеті. Бастамасы: бес төменгі мойын және үш 

жоғарғы кеуде омыртқаларының қылқанды өсіндісінде. Бекіту: желке 
сүйегінің жоғарғы жарты шеңбер сызығы. 

Қызметі: мойынды артқа және бүйірге тартады, басын айналдырады. 
Белбеу бұлшықеті. Басталуы: III - VI кеуде омыртқаларының қылқанды 

өскіндерінде. Бекіту: үш жоғарғы мойын омыртқаларының көлденең 
процестері. 

Қызметі: мойынды артқа және бүйірге тартады, атласты баспен бірге 
айналдырады. 

Беткі қабат. Арқаның кең бұлшық еті. Жалпақ кең бұлшықет. 
Басталуы: алты төменгі кеуде омыртқалары, барлық бел және сегізкөз 
омыртқалар, сондай-ақ мықын сүйегінің сыртқы ернінің артқы бөлігі. Үш 
бұлшықет тістері бар жоғары талшықтар сыртқы қиғаш іш бұлшықетінің 
тістері арасында сыналып кіреді. Содан кейін бұлшықет кеуде қуысының 
артқы және бүйір қабырғаларын жауып, жауырынның төменгі жиегін жауып, 
оны төмен қарай басады. Тіркеме: бұлшықеттің кең, жалпақ сіңірі үлкен 
дөңгелек бұлшықет алдынан өтіп, иықтың кіші төмпешігінен шыққан жотаға 
бекітіледі.Қызметі: көтерілген қолды үлкен күшпен түсіріп, қолды артқа 
тартып, ішке айналдырады. Иықтарды бекітіп, бұлшықет тұлғаны ұстайды 
және көтереді  

Трапециятəріздес бұлшықеті. Жалпақ бұлшықет. Басталуы: сыртқы 
желке тәрізді өсіндіден және желке сүйегінің жоғарғы жарты шеңбер 
сызығынан, мойынның ортаңғы сызығы бойымен өтетін желке байламынан, 
соңғы мойынның және барлық кеуде омыртқаларының спинозды 
процестерінен, соңғы мойынның және барлық кеуде омыртқаларының 
қылқанды өсінділерінен,жоғарыдан иықты айналып қоршап тұрады.Бекіту: 
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Бұғананык сыртқы үштен бір бөлігіне,жауырынның иықтық өскініне және 
жауырын қылқанына. Бұлшықет үш бөліктен тұрады: ең мықты болып 
мойын бөлігі саналады,оның талшықтары бұғана мпр жауырынның иықтық 
өскіндеріне барады. 

Қызметі: бекітілген баспен және бекітілген тормен, иық белдеуін артқа 
тартады; мойын бөлігінің өзі иықты көтереді; бұлшықеттің үшінші бөлігі 
жауырынды төмен тартады. Бұлшықеттің үш бөлігінің бірлескен әсерімен 
жауырын омыртқаға жақындайды. 

 
3.10. Тұлғаның төменгі бөлігінің бұлшықеттері 
  
Төменгі тұлғаның қаңқа жүйесімен танысып болған соң, оны 

қозғалатын бұлшықеттерді қарастыруға көшейік. Төменгі тұлғанығ міндеті 
жоғарғы тұлғадан ерекшеленеді, сондықтан оның бұлшықеттері әр түрлі 
дамыған. Сондай-ақ, сүйек жүйесін зерттеудегідей, біз бұлшықет жүйесін 
зерттеуді жамбас бұлшықеттерінен бастаймыз. 

 
3.10.1. Ішкі топтың бұлшықеттері 
 
Мықын-бел бұлшықеті екі бұлшықеттен тұрады: мықын және үлкен 

бел бұлшықеттері. 
Мықын бұлшықеті. Бастамасы: мықын шұңқырының жоғарғы 

беті.Бекіту: Бел бұлшықетімен бірге. 
Үлкен бел бұлшықеті.  
Бастамасы: он екінші кеуде және төрт жоғарғы бел омыртқаларының 

дене және көлденең өскіндері 
Қызметі: бекітілген денемен бұлшықет санды бүгіп, оны сыртқа 

бұрады; бекітілген жамбас болса, тұлғаны жамбасқа қарай бүгеді. 
 
3.10.2. Сыртқы топ бұлшықеттері 
 
Жамбастың төрбұрышты бұлшықеті. Бастамасы: құйымшақ 

төмпешігінің бүйір беті.Бекітілу: ұршықаралық қыр. 
Қызметі: санды сыртқа қарай бұрады 
Жоғарғы жəне төменгі егіз бұлшықеттер. Үстіңгі бөлігі құйымшақ 

сүйектен басталады, ал төменгі бөлігі – төмпешіктен басталады. Екеуі де 
сыртқа шығып, ішкі жапқыш бұлшықетінің сіңірін жабады. Бекіту: 
Ұршықтық шұңқырдың ішкі беті 

Қызметі: ішкі жапқыш бұлшықетімен бірге санды сыртқа 
айналдырады. 

Ішкі жапқыш бұлшықет. Басталуы: жамбас саңылауының шеті және 
жапқыш табақшасы. Тіркеме: ұршықтық шұңқыр. 

Қызметі: жамбасты сыртқа айналдырады. 
Алмұрт тəріздес бұлшықет. Бастамасы: II-IV сегізкөз омыртқа 

деңгейіндегі сегізкөздің алдыңғы беті. 
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Қызметі: жамбасты сыртқа қарай айналдырады. 
Кіші жылдық бұлшықет. Бастамасы: Үстіңгі және төменгі жамбас 

сызықтарының арасындағы мықын сүйегінің сыртқы беті.Бекіту: Үлкен 
ұршықтық шұңқыр. 

Қызметі: жамбасты алшақтап ішке қарай айналдырады. 
Орташа жылдық бұлшықет.Бастамасы: Үстіңгі және артқы жамбас 

сызықтарының арасындағы мықын сүйегінің сыртқы беті.Бекіту: Үлкен 
ұршықтық шұңқырдың сыртқы беті. 

Қызметі: жамбасты алшақтап ішке қарай айналдырады.   
Жамбастың кең шандырын қатайтатын бұлшықет. Бастамасы: 

алдыңғы үстіңгі мықын сүйегі және жамбастың кең шандыры. 
Бекіту:Бұлшықеттік байламдар жамбастың кең шандырына жабысады. 

Қызметі:жамбастың кең шандырын қатайтады және бүгеді. 
Үлкен жамбас бұлшықеті. Бастамасы: мықын сүйегінің сыртқы бетінің 

артқы жағы, құйымшақ пен сегізкөздің бүйір шеті, сонымен қатар сегізкөзді 
жамбас сүйегімен байланыстыратын мықты байламдар.Бекіту: жамбастың 
кең шындыры мен төмпешіктігі. Ромбтәріздес бұлшықеттің 
қаттыталшықтанңан байламдары төмен және сыртқа барады. 

Қызметі: әртүрлі; Бұл дененің тік күйін сақтайтын ең қуатты бұлшықет; 
жүру мен тепе-теңдікті сақтауда маңызды рөл атқарады. Санды артқа тартып, 
тартып, сыртқа айналдырады. Баспалдақпен жүргенде бұлшық ет санын 
созады: санды бекіту кезінде денені артқа бүгеді. 

 
3.10.3. Сан бұлшықеттері 
 
Алдыңғы топ санның тік бұлшықеті мен үш қалың бұлшықеттерден 

тұрады.Олардың барлығы бірге төртбасты сирақ жаздырғышы деп аталады. 
Артында бүккіштен орналасқан,ал бұл екі топтың арасында әкелетін 
бұлшықет өтеді. Алдында және ішінде,ең жоғарғы бетінде ішкі сілті 
бағытында S формасындағы созылыңқы бұлшықет өтеді. 

Жаздыртқыштар. Санның кең бүйір бұлшықеті.Санның сыртқы 
бетімен өтетін мықты,сопақша болып келетін бұлшықет.Бастамасы: үлкен 
ұршықтың негізі мен бұдырлысан сызығынан сыртқы айдаршық үстіне 
дейінгі сыртқы ернеуі. 

Медиалды кең санның бұлшықеті. Бастамасы: кіші ұршық және санның 
төменгі үштен бір бөлігіне дейінгі ішкі ернеуі. Бұлшық ет талшықтары 
санның ішкі жағын жауып тұрады, ал оның байламдары тік ішек 
талшықтарымен және кеңірек орташа талшықтарымен байланысты. Тіркеме: 
тізе қақпағының негізі. 

Санның кең бұлшық еті. Тік ішек бұлшық етінің астында жатыр. 
Бастамасы: санның алдыңғы беті оның төменгі ширегіне дейін. Бекіту: 

тізе қақпағының негізі. 
Санның тік бұлшықеті. Ол аталған үш бұлшықетке қосылып, санның 

төртбұрышты бұлшықетін құрайды. Төрт бастың ішінде бұл бұлшықет 
ортасында жатыр және бетінде айқын көрінеді; ұршықтәрізді, бұлшықеттің 
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жоғарғы ұшы ұзартқыш бұлшықетпен жабылған. Бастамасы: алдыңғы 
төменгі мықын омыртқасы. Тіркеме: тізе қақпағының негізі, қалған үш 
баспен алдын ала байланған. Төрт бұлшықетті балтыр экстензоры - мықты 
бұлшықеттердің бірі. Ол жамбастың денесін жабады, оның буын бастары тізе 
қақпағының негізіне және байламы арқылы жіліншік сүйегіне 
бекітілген.Қызметі: төменгі аяқты бүгеді. 

Созылыңқы бұлшықет. Дененің ең ұзын бұлшықеті,жалпақ және 
тар.Бастамасы:Алдыңғы үстіңгі мықын қылқан.Бекіту: үлкен асықтық 
жіліктің төмешіктігі.Бұлшықет санның алдыңғы бетін алып тізе буынының 
ішіне қарай барады. 

Қызметі: санды бүккенге көмектеседі,санды сыртқа айналдырады ал 
бүктеліп тұрған сирақ жағдайында ішке айналдырады. 

Бүккіштер. Жарғақаралық бұлшықеттер. Бастамасы: құйымшақтық 
төмпешік. Бекіту:асықтық жіліктің ішкі айдаршығы.Қызметі: сирақты бүгеді 
және содан кейін оны ішке қарай бұрайды. 

Бұлшықеттің жартысіңірлері. Бастамасы: Құйымшақ 
төмпешігі.Бекіту: асықтық жіліктің төмпешіктігі. 

Қосбасты сан бұлшықеті. Бастамасы: жартылайсіңірлі және 
жартылайжарғақты бұлшықеттер жанындағы құйымшақ төмпешікің артқы 
бетіндегі ұзын шоғырбас. Санның бұдыр айдарының үштен бір бөлігінің 
қысқа шоғырбасы. Бекіту: асық жілік шыбығының шоғырбасы. Қызметі: 
сирақты бүгеді,сыртқа бүккен соң айналдырады. 

Әкелетін бұлшықеттер. Санның үлкен әкелетін бұлшықеті. Бастамасы: 
төмендеп бара жатқан шат сүйегінің тармағы,көтеріліп бара жатқан 
құйымшақ сүйегінің тармағы. Бекіту: Санның бұдыр сызығының ішкі ернеуі 
кішкентай ұршықтан айдаршыққа дейін төмен. 

Қысқа әкелуші бұлшықет. Бастамасы: төмендеп бара жатқан шат 
сүйегінің тармағы.Бекіту: Санның бұдыр сызығының ішкі ернеуінің жоғарғы 
үштен бір бөлігі. 

Ұзын әкелуші бұлшықет. Бастамасы: горизонталды мен төмен түсіп 
бара жатқан шат сүйектерінің байланысатын жері.Бекіту: Санның бұдыр 
сызығының ішкі ернеуінің ортаңғы үштен бір бөлігі.Қызметі: қатар іс 
әрекетте үш бұлшықет санды әкеледі. 

 Нəзік бұлшықет. Бастамасы: Симфиз жанындағы көтеріліп бара 
жатқан шат сүйек. Бекіту: Жартылайжарғақты және созылыңқы 
бұлшықеттердің сіңірімен бірге. Асық сүйегінің,ішкі бетінің және 
айдаршығының бұдырлығына.Қызметі: санды әкеледі және ішке қарай 
айналдырады 

Айдаршалы бұлшықет. Бастамасы: шат сүйегінің горизонтал 
тармағының айдаршасы. Бекіту:ішкі бұдырлы сызық ернеуіне апаратын кіші 
ұршық,көлденең сызық астында.Қызметі: санды әкеледі және ішке қарай 
айналдырады 
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3.10.4. Сирақ бұлшықеттері 
 
 Жазғыштар. Саусақтардың ұзын жазытқыштары. Асық жілік 

шыбығының шоғырбасы,оның денесінің үштен екі бөлігі. Бекіту: жалпы 
бұлшық ет сіңірі тобық биіктігінде бес бөлек сіңірге бөлінеді. II-V 
саусақтарға баратын сіңірлер саусақтардың қысқа экстензорының жұқа 
сіңірлерімен байланысқан. Бірінші фаланкстың биіктігінде жалпақ сіңір үш 
тармаққа бөлінеді, оның ортасы екінші фаланкстың негізіне, ал бүйірліктері 
тырнақ фалангтарының негізіне бекітіледі. Ең бүйірлі жатқан бұлшықет 
немесе сіңір бөлігі V метатаральды сүйектің артқы бетіне үшінші перональды 
бұлшықет ретінде жабысады. 

Қызметі: II - V саусақты бүгеді, ал үшінші асық жілік шыбығы бұлшық 
ет табанның сыртқы жиегін көтереді. 

 Үлкен саусақтың ұзын жазытқышы. Басталуы: сүйекаралық жарғағы 
және жартылай сирақтың төмен жағындағы асық жілгінің шыбығы .Бекіту: 
Үлкен саусақтың аяқ жақ фалангасының негізі.Қызметі: үлкен саусақты 
жазады. 

Алдыңғы асық жілік бұлшықеті. Басталуы: сыртқы айдар сүйектері 
мен сүйек аралық жарғақшалар астында. Бекіту: бірінші сфеноидты сүйектің 
арқатұс беті және бас бармақтың табан сүйегінің негізі.  Қызметі: аяқты 
бүгіп, доғасын көтереді. 

Бүккіштер. Терең қабат. Тізеасты бұлшықет.Бастамасы: санның 
сыртқы ұршығы.Бекіту: ұршық астымен көлденең жүретін  асық жіліктің 
артқы беті. 

Үлкен саусақтың ұзын бүгілуі. Басталуы: асық жілік шыбығының артқы 
беті және сүйек аралық жарғағының төменгі үштен екісі. Тіркеме: бас 
бармақтың аяқ жағындағы фалангасы. 

Қызметі: бас бармақты және ол арқылы аяқты бүгеді, аяқты сыртқа 
және ішке айналдыруға қатысады. 

Артқы асық жілік бұлшықеті. Басталуы: асық жіліктің артқы беті және 
сүйек аралық жарғағы; бұлшықеттің сіңірі ішкі тобық артында алға қарай 
өтеді. Тіркеме: қайықтәріздес сүйектің төмпешігі және бірінші шыбық 
сүйек.Қызметі: аяқты бүгеді, оның сыртқы жиегін ішке қарай айналдырады; 
бұлшық ет доғасын нығайтуға қатысады. 

Саусақтардың ұзын бүгілуі. Бастамасы: асық жіліктің артқы беті. 
Бекіту: сүйектің сіңірі артқы жіліншік бұлшықетінің сіңірімен ішкі тобық 
артынан қиылысады. Табанында ол үлкен саусақтың ұзын бүгілу сіңірімен 
қиылысады, содан кейін саусақтардың ұзын бүгілу сіңірі төрт сіңірге 
бөлінеді; II - V саусақтардың бірінші фалангтары деңгейінде олар мүйіздеп 
сіңірлерін қысқа тесіп, терминал фалангаларына жабысады.Қызметі: II - V 
саусақтардың бүгілуі және бүкіл аяқтың бүгілуіне ықпал етеді. 

Сыртқы қабат. Балтырдың трицепс бұлшықеті. Екі беткей бастың 
және тәж бұлшықетінің басы санның ішкі және сыртқы қабығының артқы 
жағында жатыр; бұл екі бас орта сызықта біріктірілген. Бұлшықеттің төменгі, 
үшінші басы - жалғыз бұлшықет - төменде жатыр және төменгі аяқтың екі 
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сүйегінің жоғарғы үштен бірінен басталады. Бекіту: табан төмпешігі; үш бас 
күшті ахилл сіңірінде жалғасады.Қызметі: өкше төмпешігін көтеріп, аяғын 
бүгеді. 

 
3.10.5. Асық жілік шыбығы бұлшықеттері 
 
Қысқа асық жілік шыбығы бұлшықеті. Басы: асық жілік шыбығының 

сыртқы бетінің төменгі жартысы, сыртқы тобыққа дейін. Бекіту: V табан 
сүйектің төмпешігі.Қызметі: аяқты бүгіп, оның сыртқы жиегін көтереді. 

Ұзын асық жілік шыбығы бұлшықеті. Бастамасы: асық жілік шыбығы 
басынан төмен, оның сыртқы бетінің жоғарғы жартысында. Бекіту: бірінші 
шыбық тәрізді сүйек, сондай-ақ бірінші табан сүйектің негізі; бұлшықеттің 
сіңірі сыртқы тобық артындағы қысқа асық жілік шыбығы бұлшықеттің 
сіңірін жауып, табанға қарай қиғаш алға жылжиды.Қызметі: аяқты бүгіп, 
оның сыртқы жиегін көтеріп, аяқ доғасының сыртқы жиегін ұстап тұрады. 

 
3.10.6. Өкше бұлшықеттері 
  
Біз аяқтың өкше және табан бұлшықеттерін ажыратамыз.Өкше бұлшық 

еттері. Саусақтардың қысқа жазытқышы және бас бармақтың қысқа 
жазытқышы. Бастамасы: табан сүйегінің бүйір беті.Бекіту: осы 
бұлшықеттердің жіңішке сіңірлері бас бармақтың жазытқышының сәйкес 
сіңірлерімен байланысады. Байланыстырылған сіңірлер бірінші 
фалангтардың артқы жағында үш бөлікке бөлінеді, оның ортасы екіншісінің 
негізіне, ал бүйір бөліктері саусақтардың терминалдық фалангтарының 
негізіне бекітіледі.Қызметі: саусақтардың ұзын жазытушыларымен бірге олар 
саусақтарды созады. 

Табан бұлшық еттері. Сүйек аралық бұлшықеттер. Бастамасы: табан 
сүйектердің бір-біріне қарама-қарсы жақтарында. Бекіту: саусақтардың 
бірінші фалангтарының бүйіріндегі жұқа сіңірлер.Қызметі: алшақтату. Олар 
бетінде көрінбейді. 

Табанның сүйек аралық бұлшықеттері. Бастамасы: III, IV және V 
табанды сүйектердің ішкі (асық жіліктік) жағы. Бекіту: жаздырушы сіңір 
апоневрозы. Қызметі:  III - V саусақ және бірінші фалангтарды бүгу. Олар 
бетінде көрінбейді. 

Аяқтың құрт тəрізді бұлшықеттері. Басы: құрт тәрізді жіңішке төрт 
бұлшықет ұзын саусақ жаздырушы сіңірлерінен басталады. Бекіту: II - V 
саусақтардың артқы жағындағы апоневроз.Қызметі: саусақтардың алғашқы 
фалангтарын бүгу. Бетінде көрінбейді. 

Табанның шаршы бұлшықеті. Бастамасы: өкші сүйегінің табан беті. 
Бекіту: ұзын саусақ бүккіштердік сіңірлері.Қызметі: саусақтарды бүгуге 
көмектеседі. 

Қысқа саусақты бүгуші. Бастамасы: өкше сүйегінің ішкі төмпешігі. 
Бекіту: II - V саусаққа баратын төрт сіңір арқылы. Табанды сүйектердің 

бастарынан саусақтардың ұзын иілгіш сіңірлері олардан өтеді.Қызметі: II - V 
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саусақтар бүгіледі. 
V саусаққа қарсы бұлшықет. Бастамасы: табанның терең байламы. 

Бекіту: V табанды сүйектің бүкіл денесінде.Қызметі: V табанды сүйекті 
табанға қарай тартады.  

 Қысқа V саусақты бүгуші. Бастамасы: V табанды сүйектің негізі. 
Бекіту: V саусақтың бірінші фаланкасының негізі.Қызметі: V саусағын 
бүгеді. 

V саусақтың алшақтату бұлшықеті. Бастамасы: өкше сүйегінің 
төменгі және бүйір беттері. Бекіту: V табанды сүйектің төмпешігі және V 
саусақтың бірінші фаланкасының негізі.Қызметі: V саусағын алшақтатады. 

Үлкен саусақты əкелуші бұлшықет. Бастамасы: екі бөлек бас; қиғаш 
бас II, III және IV табан сүйектерінің түбінен басталады, көлденең бас II-IV 
табан фалангалық буындардың буын капсулаларынан басталады. Бекіту: екі 
бас біріктіріліп, бірінші фаланганың негізіне бекітілген.Қызметі: бас 
бармақты әкеледі. 

Үлкен саусақтың қысқа бүгушісі. Бастамасы: үш сына тәрізді сүйектер 
мен байламдардың табан беті. Бекіту: шоғырбастардың бірі ішкі, екіншісі 
сыртқы сесамоид сүйектеріне, сондай-ақ бірінші фаланг негізіне 
бекітілген.Қызметі: бас бармақты бүгеді. 

Бас бармақтың əкететін бұлшықеті. Басталуы: өкше төмпешігі және 
қайық тәріздес табан бетінің  ішкі бөлігі. Бекіту: ішкі сесамоидты сүйек және 
бірінші фаланкстың негізі.Қызметі: бас бармақты әкетеді. 

 
3.10.7. Тәжірибелік жұмыстар. 
 
№ 1 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: Бас сүйегінің сызықтық-құрылымдық 

құрылымдары. 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: бас сүйегінің дұрыс құрылысын 

үйрену. 
Жұмысқа арналған материалдар: қағаз, қарапайым қарындаштар, 

өшіргіш, түймелер. 
Алдыңғы жағында төртен үш бөлігі мен артқы жағындағы ракурстан 

бас сүйек  суреті бар. Құрылыстың дұрыстығына ерекше назар аударыңыз. 
Адамның басын салу кезінде оның ішкі құрылымы – бас сүйек сүйектері мен 
оған орналасқан бұлшықеттердің құрылымы көрсетіледі. 

 
№ 2 Тəжірибелік жұмыс 
Жұмыс тақырыбы: Иық белдеуінің сызықты-конструктивті құрылысы. 

(қалақша, бұғана) қысқа уақыт ішінде табиғи қаңқадан, эскиздік сипатта. 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: иық белдеуінің сызықты-

конструктивті құрылысын үйрену 
Жұмысқа арналған материалдар: қағаз, ватман, қарапайым графитті 

қарындаштар, жұмсақтық айырмашылығы, өшіргіш, түймелер 
Иық белдеуінің сызықтық-құрылымдық құрылысы. (қалақша, бұғана) 
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табиғи қаңқадан, боялған. 
 
№3 Тəжірибелік жұмыс: Кеуде қуысының иілген омыртқалы 

бағанысынң эскиздері сызықтық және құрылымдық сипатта. Омыртқалы 
бағана, омыртқалар, жамбас белдеуінің сүйектері. 

Жұмыс тақырыбы: кеуде қуысының эскизі 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: кеуде қуысының эскиздерін иілген 

омыртқалы бағанның сызықтық және құрылымдық сипатта орындауды 
үйрену. 

Жұмысқа арналған материалдар: қағаз, ватман, әртүрлі жұмсақ 
графитті қарапайым қарындаштар, өшіргіш, түймелер 

Ортаңғы бөлік, кеуде денесі кеуденің ең ұзын бөлігі болып табылады, 
ол ортасында жалпағырақ орналасып, төмен қарай жалғасады. Төс сүйектің 
төменгі бөлігі- семсер тәрізді өсік. Кеуде тұсының екі жағында да жеті 
кішкентай қабырға қиндылары бар.  

   
№4 Тəжірибелік жұмыс: Иық белдеуінің сүйектерімен жоғарғы қол 

сүйектерінің эскиздері, сызықты-конструктивті негіз негізінде қол білегінің 
эскиздері. 

Жұмыс тақырыбы: жоғарғы аяқтың эскизі 
Тәжірибелік жұмыстың мақсаты: иық белдеуінің сүйектерімен жоғарғы 

қолдардың эскиздерін, сызықты-конструктивті негіз негізінде қолдың эскизін 
жасауды үйрену. 

Жұмысқа арналған материалдар: қағаз, қағаз, қарапайым жұмсақ 
графит қарындаштар, өшіргіш, түймелер. 

 
№5 Тəжірибелік жұмыс: Жамбас, төменгі аяқ, тізе буындары, аяқ 

сүйектерінің құрылымдық жоспарының суреттері. 
Жұмыс тақырыбы: аяқтың жоғағы бөлігінің эскизі 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: иық белдеуінің сүйектерімен 

жоғарғы қолдардың эскиздерін, сызықты-конструктивті негіз негізінде 
қолдың эскизін жасауды үйрену. 

Жұмысқа арналған материалдар: қағаз, қағаз, қарапайым 
қарындаштар, өшіргіш. 

 
3.11. Сахналық макияж негіздері 
 
3.11.1. Анатомиялық макияж 
 
Макияж ұғымы екі мағынаға ие. Макияж — арнайы бояулар, 

пластикалық және шаш жапсырмалары, парик және т.б. көмегімен актердің 
сыртқы түрін өзгерту өнері. Грим жасау өнерін игеру үшін бетті, бас 
сүйегінің анатомиялық құрылымын, бұлшықеттердің орналасуын мұқият 
зерттеп, бастың пластикалық анатомиясын білу керек. Мұның бәрі 
макияжбен жұмыс істеуге көмектеседі. 
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Анатомиялық құрылымы бойынша бас сүйекті екіге бөлуге болады: бет 
сүйектері және бас сүйек қорабы. Беттің пішіні мен сопақшасын беттің ең 
үлкен сүйектері жасайды: бет сүйегі жоғарғы және төменгі жақ, мұрын 
сүйектері. Жоғарғы жақта бет сүйегі , стоматологиялық, мұрын бар. Жоғарғы 
еріннің пішіні оның қалыңдығы тістердің пішіні мен сипатына, тіс процесінің 
мөлшеріне байланысты. 

Бет сүйектері мен бет сүйегінің өсінділері , сондай-ақ көзің жоғарғы 
жағындағы шеке бөлігінің сүйегі бірігіп келіп бет сүйектерінің доғаларын 
құрайды. Бет сүйегінің қуыстарының негізі-бұл жоғарғы жақта орналасқан 
ойық. Шартты түрде бет пішіні мынандай болуы мүмкін: сопақ, гауһар 
тәрізді, дөңгелек, үшбұрышты, трапеция тәрізді, шаршы. Жалпы сопақ, бет 
ені бет сүйектерінің доғаларына әсер етеді. Төменгі жақта иек түйнегі 
орналасқан, ол өткір, төртбұрышты, дөңгелек, кең болуы мүмкін. 

Мойында  адамның жасына қарай өзгеретін бұрыш айқын көрінеді. Ол 
денеден жалғасатын төменгі жақ сүйек тармақтары арқылы қалыптасады. Бас 
сүйегі – бастың негізінің пішіні үш түрлі: қалыпты, тар, жалпақ. Осыған 
байланысты бас кең, ұзын, қысқа болып көрінеді. Бас сүйегінің ішіне 
орналасқан еңбек, шүйде, самай, шеке, сондай-ақ шыбық тәрізді және торлы 
сүйектер бас сүйегін құрайды. Шаштың арқасында шүйде, самай, шеке 
сүйектері анық көрінбейді. Бірақ адамның жасын ұлғайа келе, әсіресе ерлер 
тазы болған кезде, сүйектердің пішіні айқынырақ көрінеді.  

Ми бас сүйегінің бүйір бөліктері самай сүйектерден түзіледі. Олар 
маңдай сүйекпен, төбе сүйек, желке сүйек, бет сүйек өсінділерінің доғасымен 
шектеседі. Олардың арасында пайда болған кеңістік самай ойысы деп 
аталады. Беттің жоғарғы жағы маңдай сүйегінің құрылымен және пішінімен 
анықталады. Маңдай сүйектің алға қарай шығыңқы жоғарғы көрінетін бөлігі 
маңдай төбешігін құрайды. Көз дөңесінің үстінде қастардың доғалары 
орналасқан. Адамдарда төбешіктер мен доғалардың көлемі әртүрлі. Олардың 
жақсы немесе нашар дамуы көбінесе жынысына байланысты. Сонымен, 
ерлерде маңдай төбешіктері мен доғалары әйелдерге қарағанда анық 
көрінеді. Ромб тәрізді аса терең емес ойыс- кеңсірік үсті- қас үстіндегі доға 
мен маңдай төбешігінің арасында орналасқан.   

Мұрынның пішініне, яғни, тар, кең мұрын болуына мұрын сүйегі мен  
маңдай сүйек өскіндерінің бірігуінен пайда болған кеңсірік әсер етеді. 
Әдетте, маңдай сүйегінің алдыңғы бөлігінде орналасқан кеңсірікүсті ойыс 
болып келеді. Бет сүйектері мен бас сүйегінің дамуы адамдарда бірдей емес. 
Кейбіреулерде бет сүйектері жақсы дамыған, ал басқаларында мидың бас 
сүйегі бар. 

• Бет сүйегі жоғарғы және төменгі жақ сүйектерінен, екі бет және ұсақ 
мұрын сүйектерінен тұрады (3.13. сурет.). Барлық сүйектер дөңестер мен  
қуыстар болады.  

• Бас сүйегінде негізгі 6 дөңестер бар: екі бет сүйегі, шеміршегі бар 
мұрын сүйегі, екі қасүсті сүйек пен иек сүйегі. 

• Он бір қуыс бар: екі маңдай қуысы, екі көз қуысы, екі бет сүйекасты 
қуыс , мұрын, екі жақ қуысы, мұрын-ерін қуысы және иек қуысы. 
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• Барлық дөңестерді гримм жасау кезінде негізгі тоннан ашығырақ 
жасайды. 

• Барлық қуыстарды негізгі тонға қарағанда күңгірт қылады. 
 

3.13. сурет. - Бас сүйегінің құрылымы 
 

1 – төбе (еңбек) сүйегі ; 2 – маңдай сүйегі; 3 – шыбық сүйегі; 4 – самай 
сүйегі; 5 – көзжас сүйегі; 6 – мұрын сүйегі; 7 – бет сүйегі; 8 – үстіңгі жақ; 9 – 
астыңғы шақ. 
 
 Біз бет әлпеті туралы айтқанда, әдетте түс немесе пішін туралы 
айтамыз. Мысалы, жүдеу бет, толық бет – бұлар пішін сипаты. Боз, қараторы, 
алқызыл бет – бұлар түсін білдіреді. Кейіпкердің жасы, денсаулығы, 
мимикалық көрінісі – мұның барлығы макияжда түс пен пішін арқылы 
беріледі. 

Бетте ашық және қараңғы рең белгісі орналасқан, яғни оның дөңес 
келуі бет пішінін айқындайды. 

Сахнаның қатты және біркелкі жарықтандырылуы, актер мен көрер 
арасындағы қашықтық оның бет-әлпетін жасырады. Міне, сондықтан актерің 
түрі орындап тұрған рөліне сай болып, ешқандай түсін де пішінін де 
өзгертуді қажет етпесе де, грим жағынуға тура келеді. Бұл бетті көлемді 
көрсету үшін қажет. 

Грим жағыну кезінде жарық пен көлеңкені қолдану, яғни қараңғы және 
ашық түстердің үйлесімін пайдаланып, бет өзгерісінің иллюзиясын жасай 
аласыз. Тек мына нәрсені есте мықтап сақтап алған жөн. Қара түс реңді 
тарылтып, тереңдетіп, заттарды алыстатады, ал ашық түс реңді кеңейтіп, 
заттарды жақындатады. Қою қара бояу өз бояуынан қараңғы болып көрінеді, 
әрі жұқа келеді. Алайда осы кезде жарық пен көлеңкенің заңдылықтарын 
білу жеткіліксіз, оның көмегімен беттегі депрессия мен бұдырлар анық 
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көрсетілген. Аталған депрессия мен бұдырлардың қай жерде орналасқанын 
нақты анықтау қажет, Адам бетінің анатомиялық құрылымы, бас сүйегінің 
құрылымы, тінтуірдің пішіні мен орналасуын есте сақтау керек. Грим жағыну 
кезінде, актер бетінің шұқыр, дөңесінің мөлшерін анықтау қажет. 

Бетті гримдау кезінде, біз бояуды жазықтық жерге жаға салмаймыз, 
адам бетіне жағамыз. Макияждағы көлеңкелердің пішіні бас сүйегінің 
пішініне байланысты. Гримдегі көлеңкелер – бұл депрессиялар, әжімдерге 
баса назар аудару, тереңдету, алып тастау немесе тарылту. Беттің қараңғы 
түске боялған бөлігі қуыс болып көрінеді. Ашық түспен боялған бөлігі дөңес 
болып көрінеді. Бұл макияжға арналған түстерді таңдағанда ескерілуі керек 
нәрселер.  

Кез-келген макияжда жалпы тон, депрессия мен дөңес бір тонмен 
(қызғылт, сарғыш, сұр) сақталуы керек, оны тек әлсірету немесе күшейтуге 
болады. Сондықтан, макияжға кірісер кезде оның жалпы реңі қандай болуы 
керек екенін анықтау өте маңызды. 

 
Макияждың қасиеттері мен құрамы. 
Макияж бояуын құрғақ және майлы, паста және жақпа, қатты және 

сұйық деп бөлуге болады. Бояу суықта қатып қалады, қатқаннан кейін оны 
қолдану  мүмкін емес. Ал, ол ыстықта сұйылады. Дайын күйінде грим 
пластмасса қорапқа салынады, онда үш фондық тон (№1 ашық қызғылт, №2 
қою қызғылт, №3 күйген) және тоғыз реңкті бояу: ашық қызыл (кармин) – 
балғын ерінге арналған грим. Қою қызыл (бакан) - қызару мен ерінге 
арналған. Қоңыр түс – көлеңке, қуыс, қасқа арналған осының барлығы 
әжімдерге арналған майлы бояумен араласады. Көк – көзге, көгерту үшін де 
арналған. Қара – көзге, шашқа қасқа арналған, сондай-ақ басқа түстерді 
араластыруға және нығайтуға болады. Ақ таза түрінде қолданылмайды, бірақ 
басқа түстерді араластыруға және жұмсартуға қызмет етеді. Грим 
жиынтығында сары түс те бар. Сонымен қатар жасыл және ашық қоңыр да 
бар. Көк және қара бояу өте сирек қолданылады, оларсыз-ақ бояуға болады. 
Бояуларды араластырған кезде кескіндеме заңдылықтарын білу қажет. Екі үш 
түсті жасаған кезде сіз жаңа реңк немесе бояу ала аласыз. 

Грим бояулар өсімдік және минералды шикізаттан дайындалады. 
Үгітілген ұсақ бояу ұнтақтары суда ерімейтін табиғи майлармен, хош иісті 
майлармен (хош иісті) араластырылады. Қалың бояулардан өзге, сұйық 
макияж бояулары бар, олар жарықтан қараңғыға дейін көлеңке береді. 
Морилка терінің түсін тез арада өзгертуге мүмкіндік береді. Морилка 
глицерин, одеколон, туралған бор ұнтағынан және суда еріген қоңыр бояудан 
тұрады. Бояулар шыны немесе пластик бөтелкелерде сатылады. Марилка тез 
кебу арқылы костюмді ластамайды.  

Макияж жасау үшін ұсақ ұнтақ, қызару, косметикалық көлеңке, ерін 
мен көзге арналған құрғақ бояулар қолданылады. Кей кездері жарқыраған 
бояулар пайдаланыдалы, оларды көбіне ертегі қойылымдарына арнап 
жағады. 
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Сонымен қатар мұрынды, иекті мүсіндеу үшін гумоз қолданылады. 
Бұдан бөлек, парикті тығыздау үшін паста болуы керек. 

Сақалға, мұртқа, сақалды бетке спиртті сандар лакпен жабысады. Ол 
өте жабысқақ, тез кебеді және вазелинмен жақсы жуылады, жапсырмадан 
жылдам ажырайды. 
 

3.11.2. Бетке арналған грим бөлігі 
  

  Көз. Адамның бетінің ең маңызды бөлігі – көз. Біз көздің пішінін 
өзгертіп, керекті сипат бере аламыз. Грим көз ұясын, тереңдігін, 
бұдырлығын, түсін өзгертеді. Көз ұясының мөлшері мен пішіні бет 
құрылымына және бет бұлшықеттерінің жиырылуына байланысты. 
Сүйсінген, қорыққан, таң қалған кезде көздің саңылауы кеңірек ашылады, 
шаршағанда тарылтады. Әдетте миопиялық адамдардың көздері қысылып, 
гиперопияға қарағанда тар болады. 
Балалардың көздері кең келеді; көз ұясының ұзындығы ересектерге қарағанда 
едәуір аз, ал ені шамамен алғанда бірдей. Грим жағу кезінде мұрынның 
көлемін ұлғайту арқылы көзді кішірейте аламыз. Көздің мөлшері көз 
алмасының мөлшеріне емес, көз саңылауларының ұзындығы мен еніне 
байланысты: саңылау неғұрлым аз және қысқа болса, көз кішірейеді немесе 
керісінше . Еуропалық пен моңғолдың көзі (сурет. 3.14) 

 

 
3.14 сурет. – Еуропалық пен моңғолдың көзі 

 
Қазіргі заманғы макияж техникасында көздің пішінін өзгертудің екі 

жол бар: кескіндемелік және көркем-мүсіндік. 
Кескіндеме әдісі сызықты, ойықтар мен бұдырлардың суреттерін баса 

көрсетуге негізделген, олардың көмегімен көздің тереңдігі, мөлшері мен 
пішіні туралы қажетті пікір пайда болады. Стандартты макияж қорабында 
қанықтыру үшін және көзді сүрмелеу үшін қолданылатын бояулардың келесі 
түстері қолданылады: көк, көк, қызыл, қызыл майлы бояу, қоңыр және қара. 
Бұлардың барлығы көлеңкелі бояулар тобына жатады. Егер көз қуысының өзі 
жеткілікті терең болса, онда көзқуысынан басқа көздің төменгі және жоғарғы 
қабақтарын аздап қызартып, көзді айқындау үшін жоғарғы және төменгі 
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қабақтарды қарайту керек. Бұлай жасау үшін кірпіктердің түбіне штрихтау 
арқылы қарайтып, саусақтың ұшымен жағып шығады. Осылайша кішкене 
көлеңке пайда болады, кірпіктер күңгіртенеді және көздің бұрыштары 
азаяды. Көзді тереңдету жайлы айтатын болсақ, жұқа және нәзік тері иелері, 
негізінен әйелдерде, шаршаудан, жүйке күйзелістерінен кейін қабақтарында 
және көздерінің астында пайда болатын ерекше бозарып, көгеріп тұратынын 
ескеру керек. Кейіпкердің кешкен қайғы-қасіретінің күшін айқынау үшін 
мұндай ретушті кейде теріс пайдаланады. но немного отступя от нижних 
ресниц, брови же располагают дугообразно и несколько выше своих бровей.  

Бұл "көк" ақырын және мұқият көлеңкеленген болуы керек. Көздің 
пішінін қиғаш кесумен және көтерілген сыртқы бұрышпен туралау үшін бояу 
таяқшасына немесе бояу щеткасына қара бояу жағып, төменгі кірпіктердің ең 
түбімен жұқа сызық сызады. Бірақ көлденең бағытта, сыртқы бұрыштан 
бастап кірпік сызығынан алыстайды. Содан кейін сәл көлеңкелейді. Дәл 
осындай сызықты кірпіктерге және жоғарғы қабақтарға сызамыз. Көздің 
контурлаған сызығы табиғи болып көрінуі керек. Жоғарғы кірпіктер әрқашан 
төменгі кірпіктерге қарағанда қалың болғандықтан, жоғарғы қабақтың 
сызығы төменгі жаққа қарағанда қанық болуы керек. Көз саңылауын үлкейту 
және кеңейту үшін контур сызығын дәл осылай сызады, бірақ төменгі 
кірпіктерден сәл шегінеді.  

Көз саңылауын ұзарту үшін төменгі және жоғарғы қабақтардағы көз 
контурлағыш сызығы көздің ішкі және сыртқы бұрышынан сәл әрі қарай 
аяқталады (3.15 сурет.) Көздің ұзындығы көздің ішкі және сыртқы саңылау 
бұрышы арасындағы қашықтыққа байланысты болады. 
 

 
 3.15 сурет. - Көлеңке сызығын ұзарту арқылы көзді үлкейту; көзді 

кішірейтетін қысқа көлеңке; көз қиығын көлеңке бағыты арқылы өзгерту 
 

Көзге бадам тәрізді пішін беру үшін жоғарғы және төменгі қабақтың 
көз контурлағыш сызықтары ішкі және сыртқы бұрыштармен қосылады. Көз 
ұясының дөңгелектеу үшін көздің сыртқы және ішкі бұрышына ортақ тон 
жағу керек. Жоғарғы және төменгі қабақтардағы көз контурлағыш сызықтар 
көз ұясын дөңгелек және көз қиығының сызығынан қысқалау етеді. Көзге 
ұйқышылдық, солғындық, флегматикалық көрініс беру үшін жоғарғы 
қабақтарды негізгі реңкпен  бояу керек, ал көз қуысын ашық сұр бояумен сәл 
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бояу керек. Ауыр, қабынған көздер  жасау үшін жоғарғы және төменгі 
қабақтардың кірпіктеріне қызыл бояумен сызық жасалады, кірпіктер негізгі 
реңкпен боялады. Тым терең көздің пішінін түзету үшін қабақтарға жеңіл 
бояу жағып, оны мұқият көлеңкелеп, қастардың астындағы бұдырларды 
қаттырақ бояу керек. Кең орналасқан көздің пішінін түзету үшін көз 
контурлағышты мұрынға жақын жерден бастайды және оны сыртқы 
бұрыштарға жеткізбейді, қастар мұрынға жақын орналасады. Жақын көздер 
керісінше тәсілмен түзетіледі. Дөңес көздерді жөндеу үшін  жоғарғы 
қабақтың ортасын қаттырақ бояу керек. 

Көздің қиығын қысық жасау үшін оларды лентамен тартыңыз, 
лентаның бір ұшы көздің сыртқы бұрыштарымен, бір ұшы қастың ұшымен 
жабыстырылады (3.16 сурет.). Бос ұштар созылып, төбеге байланады және өз 
шаштарымен жабылады (3.17 сурет.) 

 

 
 3.16 сурет.                                                 3.17 сурет. 
                           Қысық көз жасау тәсілі 
 
Қас. Қастың пішіні мен орналасуы бет әлпетіне көп әсер етеді (3.18 

сурет.) Оңтүстікте, көбіне брюнетттерде қас қалың келеді; ал солтүстіктегі  
жұқа, ашық, қызғылт шашты адамдарда қас өте сирек кездеседі, сол үшін 
түсін анықтау қиынға соғады. 

Қас пішіні мен түсімен ғана емес, орналасуы бойынша да 
ерекшеленеді. Мұрынның үстінде кең немесе қосылған қастар да кездеседі. 
Қас сызығы қашанда қас доғалына сәйкес келмейді. Жоғары қастар әдетте 
доғал келеді, ал төменгісі – түзу және мұрын үстінде қосылады. Егде жастағы 
ер адамда қас қалыңдайды. Қалың қастың шінін өзгерту үшін үлкен 
жапсырма қажет. Егер қас жоспарлы макияжға сәйкес келсе, онда 
экспрессивтілік үшін ғана мән беріліп, орталары қою түспен боялады. Егер 
актер қастарының пішіні макияжға сәйкес келмей басқа формасын қажет 
етсе, қастар жартылай немесе толығымен сабын немесе арнайы мастик пен 
гуммоз жағылып, дене түстес бояумен араласады. Қасқа сандар лак жағуға 
болады. Оны жағу үшін қасты тарап, сосын барып лак жағылады, кейін 
шаштың өсу бағытында қарай тегістеп, дымқыл мақта жүнімен немесе 
сүлгімен басу керек, содан кейін барып қалың бояу мен опа жағылады. 
Актердің қасын бояу барсында оған сурет салуға немесе жасаны қас 
жабыстыруға болады.  
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Қас салу үшін алдымен олардың пішінін анықтап, содан кейін екеуінің 
ортасын қараңғылау қажет. Басыты бұрған кезде боялған қас онша 
байқалады. Сол себепті актердің қастарының пішіні мен сипатын өзгерту 
үшін желімделген қастарды қолданған жөн. Егер актердің қасы ұзын болса, 
онда кез келген пішінге өзгертуге болады. Төмен түсіріп немесе жоғары 
көтеру үшін қарындаш немесе щетка пайдалануға болады. Икемге келмейтін 
қасты лакпен аздап майлап, керек пішінге тарап келтіреді, содан кейін барып 
қана қажетті түске бояуға болады. Қастың қозғалысы – экспрессивті 
мимикалық құрал. 
 

 
3.18 сурет – Қас пен бет әлпет 

 
       

Мұрын. Мұрын пішіні оның биіктігіне, әсіресе ұшының биіктігіне 
байланысты. Ол адамның профилін анықтайды. Мұрын биіктігі бет пішініне 
қарай әр түрлі болуы мүмкін: әдетте, бет неғұрлым сопақ болса, мұрын 
соғұрлым жұқа келеді. Гримдеу және мұрын пішінін өзгерту әдістері 
төмендегідей: көркемдік – сәуле мен көлеңке көмегі арқылы іске асады; 
мүсіндік – жапсырма көмегімен тарту (3.19 сурет) 
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3.19. сурет – Мұрынды гримдеу әдістері 

 
Қысқа мұрынды ұзарту үшін, жапсырмаға жүгінбей-ақ, мұрын бүйірін 

қас сызығынан бастап танауға дейін жалпы тоннан қанығырақ қылып бояу 
керек, Кең мұрынды тарылту үшін де екі жағынан көлеңкелейді. Бояу 
жағатын таяқшаға бояу жағып, мұрынның екі қырына параллельді сызық 
сызамыз, сосын бетке тигізбей екі қырын боямалап шығамыз (3.20 сурет.) 

 
3.20 сурет. – Мұрынды гриммдеу тәсілі 

 
Иек. Иек екі бөліктен тұрады: төменгі еріннің астында орналасқан 

жоғарғы бөлігі және көлденең иек астындағы тінмен шектесетін төменгі 
бөлік, төменгі бөлік қатты немесе сәл шығыңқы болып тұратын иектің өзі. 
Дәл осы өменгі бөлік негізгі иектің пішінін анықтайды (3.21 сурет.). 

                            
3.21 сурет. – Иек пішіні 

 
Егде жастағы адамдардың иектері көбінесе қатты немесе сәл үшкір 

бұрышпен алдыға қарай шығып тұрады. Бұл тістер түскен кезде пайда 
болады. Қатты семіздікпен екінші иек деп аталатын иек қатты семіздіктен, 
төменгі жақ сүйегінің контурын ұзартатын және кеңейтетін май қыртысы 
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пайда болған кезде пайда болады, ал иектің төменгі бөлігіндегі тері аздап 
кетеді.  

Иектің төменгі бөлігінің ортасында әдетте дөңгелек немесе сопақша 
пішінді тесік болады. Ол көбіне көрнекті иектен байқалады. Егер тесік өте 
ұзын болса, оны «қосарланған иек» деп атайды. Иекке макияж бетке 
жасалғандай екі жолмен жасалады: кескіндеме және көркем-мүсіндік. Иек 
пішінін кескіндеме техникасы арқылы өзгерту оңайға соғады. Алайда иек 
пішінін қатты өзгерту қажет болса, сізге кескіндеу көмектеседі, ал оның 
формасы макияжбен ерекшеленеді. Иекті кескіндеу әдісі мұрын 
кескіндеуімен бірдей. 

Еріндер. Сахналық портрет жасауда көз бен қас сияқты өте үлкен рөл 
атқарады.Егер актердің ерін формасы ойланылған образға сәйкес келетін 
болса және өзгерісті қажет етпесе, оларды табиғи шегімен бояйды. Ал егер 
боялып жатқанның еріндері керек формадан қалыңдау және үлкендеу болса, 
оларды жалпы тонмен жауып,бояудың үстімен керекті форманы салады. 
 (3.22 сурет). 
 
 

 
3.22 сурет. – Ерінді гриммдеу 

 
  Ерінді визуалды түрде үлкейту үшін,оларды кеңдеу бояумен немесе 
қазіргі өлшемінен үлкендеу етіп қоршап бояйды,ал ішін контур шеттерімен 
араластыра еріннің ішкі жағына қарай ашықтау бояумен бояйды.Салбырап 
тұрған астыңғы ерін секілді жасау үшін,оның астына,табиғи шегінен асып, 
түсі жалпы тоннан кішкене күңгірттеу,керек формадағы кең сызықты 
салып,ішінен оны бет тонына сәйкес бояумен жабады,ал ең ортасын ашықтау 
қылады. Сызықтың сыртқы жағын иекке қарай бүркемелейді 

Гримда үңірейген ауызды көрсету үшін, ерінді бір тонмен жауып, 
жалпы тоннан кішкене күңгірттеу бояумен нақты,тар табиғи сызықпен 
ауыздың аяқталатын жерінен горизонталь сызық жүргізеді.Жүргізілген 
сызық жоғарғы және төменгі ерінде езуді түсіріп тұру керек.Ерін гриміне 
көбіне үлкен көңіл бөлінбейді, "жас" рөлдерге образдың ерекшеліктеріне 
қарамай ерінді ашық қызыл бояумен бояй салады.Егер актриса 
қылымсыған,айна алдында сәнденуді ұнататын әйелдің рөлін сомдаса,мұндай 
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грим орынды болады. Басқа жағдайларда ол "қылымсыған" әйелдің өтірік 
образын немесе талғамы жоқ әйелдің обоазын құрады.Ерінге керекті форма 
беру үшін оларды тек бір бояумен бояу жеткіліксіз.Тек қана сызықтар 
нақтылығымен,форманың негізделген пысықтауы мен түстерді епті таңдау 
арқылы керекті бейнелілікке қол жеткізуге болады.Еріннің шет жағында 
жалпы тон ашыктау түсті болу керек; контурлар мен бұрышты күңгірт-қызыл 
бояумен бойлап өтеді,ал ішін ашық қызыл бояумен толтырады.Ерін 
бояуларының ашық дәрежесі гримнің жалпы тонының ашықтығына 
байланысты:Бет әлпетінің ашық тонында ерін тоны да соған сәйкес ашық 
болу керек, ал қараторы болса күңгірт болу керек.Ерінге грим жасау кезінде 
бояу түсін таңдаудан және олардың орналасуына тек ерінрің түсі ғана емес, 
формасы да тәуелді екенін ұмытпау керек. 

Тістер. Осындай гримде тісті де бояу маңызды болады, себебі сөйлеу 
кезінде,әсіресе жымиған кезде,ауыз ашық болғанда көрерменге тістер 
көрінеді.Беттің жалпы тоны күңгірт болған сайын,соғұрлым жылтыраған тіс 
ерекшеленіп тұрады.Тістіқ аппақ болуы "жас" гримда ғана орынды.Тістердің 
формасы мен түсінің өзгеруі олардың гримировальді не эмальды бояу не 
лактармен бояуы аркылы іске асады.Тістерді боямау тұрып,оларды кептіріп 
сүртіп,сандаралық лакпен жабу керек.Аппақ етіп көрсету үшін тісті ақ 
бояумен жабады. Сарылау көрсету үшін тісті ашық қоңыр бояумен жабады. 
Тістердің немесе бірнеше тістің болмауы қажет болса, тісті қара түсті лакпен 
бояйды немесе оларды жұқа қара қагазбен жауып,ақыр соңында шайырмен 
жабады. Шайырды илеп, жұқа пластинкамен тіске жабыстырады (3.23 сурет). 

 

 
3.23 сурет. – Тіске гримм жасау 

 
Сирек тістердің әсерін жасау үшін тістердің арасын  қарамен бояп 

тастау керек, осылайша олқылықтарды көбейту керек. Қысқа немесе сынған 
тістерді бейнелеу үшін тістердің ұштарын сызу керек. Бұл жағдайда да, басқа 
жағдайда да қара түспен жоғарыда аталған үш тәсілдің бірі жасалады. Алтын 
тістердің әсеріне жыныстық  алтынның жұқа жапырақтарын жабыстыру 
арқылы қол жеткізуге болады.  Егер  жалған алтын тістерді немесе тіс 
қаптамасын бояу керек болса, оларды ақ табиғи эмаль түсті бояумен бояйды 
немесе сілекеймен бірге ақ түске айналатын сандар лагымен бояйды. Бояу 
алдында тістерді құрғатып сүрту керек екенін есте ұстаған жөн. Қисық 
өсетін, алға қарай шығатын тістер арнайы әдістермен жасалады және 
жасанды жақ түрінде енгізіледі. 

Құлақ. Бетке гримм жасай отырып, құлақ туралы ұмытуға болмайды. 
Бетіңізге балғындық беру үшін құлағыңызды сәл далаб жағу керек. 



177   

Ерекше макияжда, әсіресе ғарыштық макияжда, бетіңізге аралас өрнек 
беру үшін кейде құлағыңызды үлкейтуге немесе кескіндеменің көмегімен 
сыртқа томпитым шығаруға тура келеді. 

Құлақтарды сыртқа шығару үшін олардың артында тығындар лакпен 
жабыстырылады. Егер актер парик киіп ойнаса, құлақтың ұшы шығу үшін 
тығынды парикке тігуге болады. 

 
3.11.3. Арық және толық бетке жасалатын гримм 
 
Жұмысқа кіріспес бұрын, сіз негізгі мәліметтермен танысып, жасы мен 

мамандығы, әлеуметтік жағдайынан басқа денсаулық жағдайы көрсетілетін 
сауалнама жасауыңыз керек. Арықтаудың себебі неде екенін анықтауыңыз 
керек. Мәселен, ауру себебімен, қарттықтан немесе басқа да себептермен 
деген сияқты.  Бұл макияжға негіз ретінде – «қайғылы адамның бетін» және 
«бас сүйегінің гриммін»  алуға болады. (3.24 сурет.). 

 
 

3.24 сурет. – Қайғылы адамның бетінің кескіні 
 

Арық және бозарған беттерге макияжды жалпы бозғылт тонды 
басшылыққа ала отырып, қоңыр бояуды қолдану керек, ал арық бет иелеріне 
жасалатын макияжда сұр түске басымдық беру керек. Жалпы тонды 
қолданғаннан кейін қуыстарды қоңыр бояулы контурмен салады. Содан 
кейін оларды қараңғылайды. Сәтті жұмыс істеу үшін бет сүйегінің 
анатомиялық шекараларын, қуыстар мен бұдырлардың құрылымын нақты 
білу керек. 
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Бет арық бет сияқты болу үшін, салмақ жоғалту кезінде түсіп кетуі 
мүмкін беттің бөліктерін көлеңкелі бояумен қанық қылып бояу керек. Арық 
адамның портретін немесе суретін қарсаңыз, сізге арық адамның шүңірейген 
көздері, беті жағының шығыңқылығынан тарылып, олардың үстінде самай 
ойықтары бар екені байқайсыз. Көлеңкелер өте қатты күңгірт болмау керек. 
әйтпесе ойықтар құрдымға кетеді. Жақтың астыңғы бөлігі көздің қуысын 
ерекше көсетеді (3.25 сурет.). Мұрын-ерін, маңдай әжімдерін майлы қылы 
бояу мен қоңыр бояумен бояйды. Көк түс пен қара түсті араласқан бояумен 
кірпік сызықтарын жүргізе отырып көз контурының өткірлігін сәл аз 
жасаңыз. Бет бөлшектері-мұрын мен иекке сүйір пішін бере отыра екі 
жағынан қоңыр немесе сұр бояумен қараңғылауға болады. Бояуды беттің 
анатомиялық құрылымын ескере отырып мұқият қолдану керек. Еріннің 
пішінін арттырмас үшін ерінді ашық қызыл бояумен бояуға болмайды. Бетке 
ақшыл опа жағу керек. Рөл бойынша бет арық болуы мүмкін, бірақ құрғақ 
емес. Сондықтан, макияж жасау кезінде схеманы есте сақтау керек, бірақ 
бетті қара реңктермен толтырмаңыз. 

 
3.25 сурет. – Арық бетті гриммдеу кезіндегі кезеңдер 

 
Өте жұқа бетті модельдеу әдісі көздің қуысын ерекшелейтін кезде күрт 

жүзеге асырылады. Өте жұқа беттің түс схемасы "суық" болуы керек. Жалпы 
тон ақшыл және көкшіл-жасыл реңктерден болу керек. Көзді модельдеу және 
оған макияж жасау: суық сұр, қоңыр тондарды қолдану керек. Ерін  «қатаң», 
түзу, жұқа, түссіз болуы керек; ерін фактурасы құрғақ, жылтырсыз, сезімтал 
болу керек. Арық бет макияжының схемасы кәсіби, сахналық макияжда 
толық немесе кең бетті тарылту қажет болған кезде қолданылады. (3.26 
сурет). 
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3.26-сурет. Толық және арық бетке арналған грим 

 
Гримды жасағанда, сізге бірнеше факторларды ескеру қажет, өзіңіз 

үшін шағын сауалнама жасаңыз: сахнада бейнеленуі керек сахналық 
кейіпкердің толықтығына не себеп болды (денсаулық, тамақтану, ұйқы; 
мейірімді көңілді адам, ауру, маскүнемдік; ол қоғамның қандай әлеуметтік 
қабатына жатады, қанша тұрады ол жаста, не істейді). Осыдан кейін ғана сіз 
гримды бастауға болады. 

Макияж «көңілді тұлға» схемасына негізделіп, доп пішінінен шығуы 
мүмкін (3.26-сурет). Мұрынға, ұртқа арналған желімдерді қолданып, гримнің 
көмегімен беттің барлық өткір бөліктерін тегістеу керек, барлық қара, суық 
тондарды жұмсарту керек, өйткені олар бетке ашудың ізін бірден қалдырады. 
Әрине, зұлым адамдар да, семіз адамдар бар, бірақ, әдетте, олар қарапайым 
және мейірімді. Доптың пішініне сүйене отырып, бәрін дөңгелектеу керек, 
қастарды жеңіл, доғалы етіп жасау керек, қызыл майлы бояу + қоңыр 
бояуларының көмегімен жаңа пішінді қорытындылай отырып, өзіңіздің 
пішініңізді бүркемелеуге болады. Көздер жоғарғы және төменгі қабақтың 
ортасын бояу арқылы кіші және дөңгелек болады. Негізгі қуыс ашық тонмен, 
содан кейін қызғылт қызыл түске боялған. Қара, сұр, көк түстерді 
қолданбаңыз. Мұрынның пішіні мұрынды немесе картоп тәрізді етіп 
жасалады, төменгі аймақты қараңғылайды немесе мұрынның ұшына гуммоз 
жабыстырады, мұрынды муслинмен қатайтуға да болады. 

Бет және олардың пішіні гримде маңызды рөл атқарады. Беттің ет 
бөліктерін жақындату үшін оны ерекшелендіру керек екенін есте ұстаған 
жөн, сондықтан жарық пен көлеңкеді мұқият қолданыңыз. Жақтың 
шеңберіне мұрын-ерін қатпардан бастап жарты шеңбер сызылады. Бет бояуы 
органикалық түрде бірінен екіншісіне ауысады. Сызықтың өзі күңгірт: қызыл  
майлы бояу + қоңыр бояу, содан кейін ақшыл қызыл, ал ортасында жеңіл 
жарық бөлінеді. Толық адамдар әдетте екі жақты иекке ие. Мұны егер 
орындаушының беті өте жұқа болмаса, иектің соңында қараңғы сызық 
сызатын болса, қалыптасқан ағынды көрсетіп  жасауға болады. Бөлектеу 
үшін №1,2 + ақ, сарғыш тондарды қолданыңыз. Еріннің пішінін оларға 
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көбірек көлем беру арқылы арттыруға болады. Дайын гримді опалап, қажет 
болған жағдайда парик киеді. 

 
3.11.4. Жас бетке арналған грим. Жас ерекшелігіне грим 
 

   Дененің қартаюы бет терісіне айқын көрінеді. Кәрілік терісі құрғақ 
және қатал, сарғыш реңкке ие, ол арқылы қан тамырлары көрінеді. Бет 
терісінің, қолдың мойнындағы қартайған өзгерістер олардағы әжімдер мен 
дақтардың пайда болуына ықпал етеді, қолдан тері асты тамырлар желісі 
байқала бастайды. Әжімдер маңдайға көлденең орналасқан; көздің сыртқы 
бұрышынан сәуле шығаратын әжімдерден тұратын қаз аяқтары; мұрын 
қабырғаларынан түсу; мұрын қанаттарының жоғарғы жағынан ауыздың 
бұрыштарына түсетін мұрын-ерін қатпары; ерін, ауыздың бұрыштарынан 
түсіп, төмен түсіп, қарттықта иектен төмен; ұртты- иек асты, аздап қисық 
болып бара жатқан, мойыннан иекке дейін; көз астындағы қаппен шектесетін 
қабақтың әжімдері. 

Әжімдер түзу сызықпен жүрмейді, олар біршама бұраңдаған, дөңес 
және бедерлі көтерілген.Кәріліктің өте үлкен кезінде көз айналасында өткір 
әжімдер пайда болады, мұрын қатпарлары күшейіп, ұрт бұлшықеттері 
босайды, жоғарғы қабақтың шеттері ісініп, көзге салбырайды, төменгі 
қабақта ісіну пайда болады және қабақ «қап» тәрізді салбырайды. 
Қарттардың ерні тартылған, олардың түсі жасыл реңкпен бозғылт түсті (3.27-
сурет). 
                    

 
3.27-сурет. Кәрі беттегі әжімдердің ерекшелігі 

 
Егде жастағы адамдардың  гримін жасау үшін жалпы тондар - 

ойластырылған гримге байланысты сары, қоңыр және көк бояулар қосылған 
№ 3 қызғылт немесе сарғыш қолданылады. Бет пен ерінге жалпы тонды 
қойып, оны түсі беттен ерекшеленбейтін етіп мойынға дейін түсіру керек. 
Көлеңкелік бояулар тонмен біртектес болуы керек: егер жалпы тонның түсі 
сұр болса, онда көлеңкелер бірдей түс схемасында жасалуы керек. 
Ойықтарды жасау үшін сізге қоңыр тонды көкпен және аз мөлшерде сары 
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бояумен немесе қоңыр тонмен қызыл майлы бояу мен киноварьмен (ашық 
қызыл) араластыру керек. Бұл қоспаны әжімдерге де қолдануға болады 
(Cурет 3.28). Гримнің жалпы тонында сіз самайға қоңыр бояумен, маңдай пен 
дөңес маңдай ортасында кішкене дақ қоюыңыз керек, содан кейін 
көлеңкеленген, нүктелі сызық жақ сүйекті және оның шұңқырларын 
анықтаңыз, көз шұңқырларын жоғарыдан және төменнен сызыңыз, мұрын-
ерін қатпарлары мен мұрын пішінін,  төменгі жақ тармағының бұрыштарын 
сызыңыз, иек, мұрынға дейінгі жоғарғы еріннің шұңқыры (роликтер). 
Шұңқырлар мен ойыс сызықтарын төмен түсіріп, оларды жалпы тонға 
жақындату керек, содан кейін бір түстен екінші түске біртіндеп ауысу пайда 
болады. Сызықтар мен тондарға жарықтандыру және бликты көріністерді 
қолданып көлемдік фигуралар беру керек. 

 
3.28-сурет. Егде жастағы тұлға бетін шұңқырлау ерекшеліктері 

 
Жастар мен қыздар гримі 

 
Жас кейіпкердің гримі өз әдісі  бойынша күрделі  болғандықтан, нәзік 

орындалуды талап етеді. Бояулардың саны минималды болуы керек; олар 
неғұрлым аз боялса, тұоға беті соғұрлым , тартымды, сергек және бейнелі 
болады. Әрине, бұл жетілген актерлерге қатысты емес. Бұл мәлімдемені 
жасау кезінде ескеру қажет. Әр актер өзінің мүмкіндіктері мен деректерін 
жақсы білуі керек. 

Гримды бетті жалпы тонмен жабудан басталуы керек. Қараңғы немесе 
күйген бетке № 2-3  қоңыр немесе қызыл бояу жалпы тонға қосылады. 
Жалпы тон жасалынған кескіннің қажетті сипатына байланысты жасалады. 
Жалпы тонды бетке жаққаннан кейін, сіз алқызыл бояуға кірісуіңіз керек. Бет 
сүйектері, қабақтың жоғарғы қабаттары, самай, құлақ ұшы және иекті 
алқызыл боямен қызарту қажет. Бет терісін дақсыз, жіңішке етіп қою керек, 
олар ашық қызыл тондардан ашық түстерге жеңіл ауысады, яғни олар жалпы 
тонмен үйлесуі керек. Жұмысқа ыңғайлы-бұл кеуекті губка, ол бетті жалпы 
тонмен жұқа жабады. Губканы ақшылдау мен көлеңкелі қуыстарды қолдану 
үшін де қолдануға болады. Саусақпен бетке дақтар қолданылады, губкамен 
көлеңкеленген. 
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Сүрмемен көз бояуы кезінде теріңіздің түсіне, шашыңызға немесе 
шашыңыздың түсіне назар аударыңыз. Қараңғы түспен көздер мен қастар 
қоңыр бояумен, ал ашық түспен - көк, сұр немесе жасыл түстермен 
жүргізіледі. Контурдың пішіні көздің пішініне байланысты жасалуы керек. 
Табиғи жіңішке көзді сүрме көз бояуымен үлкейтуге болады. Төменгі және 
жоғарғы қабақтың көз қабағы (кірпіктердегі шеттер) қоңыр немесе көк 
бояумен (көлеңке арқылы немесе щеткамен) баса көрсетілген. Ортадағы 
контур сызығы сәл кеңірек етіп жасалынған, ал ұштары өшіп, ашық кеңістік 
көзді ұлғайтады, ал ұзартылған сызық оған бадам дәнінің пішінін береді. Көз 
ұялары орындаушының көзінің орналасуына байланысты көлеңкеленеді. 
Көздер неғұрлым тереңірек болса, соғұрлым оларды қараңғыландыру қажет 
емес. 

Егер көздер табиғи түрде күрт дөңес болса, оларды әлдеқайда күңгірт 
ету керек. Төменгі көз контурлағышы сәл көлеңкеленген, бұл кірпіктерден 
жеңіл көлеңке жасайды. Қажет болса, жібекке шашпен тігілген дайын 
кірпіктерді қолданыңыз; олар көздің жоғарғы қабағының төменгі жиегіне 
макияж лакпен жабыстырылады. Қалың кірпіктердің елесін басқа жолмен 
"дақ" арқылы жасауға болады. Ол үшін қара грим жанып тұрған шамға 
немесе электр шамына қыздырылып, жоғарғы және төменгі кірпіктерге 
жағылады. 
    Қастардың пішінін өзгерту үшін оларды сабынның жұқа қабатымен, 
сандар лак немесе жалпы тонмен араласқан шырыштың ағуын ішінара 
немесе толығымен жабу керек, содан кейін жалпы тон қойыңыз, содан кейін 
қастар үлгісін бастаңыз. Қара қастарды көз контурлағыш үшін қызыл майлы 
бояу қоспасы бар қоңыр бояу қолданылады (қою қызыл), ақшыл көз 
контурлағыш үшін минерал қолданылады (ашық қызыл). Қара бояуды 
қолдануға болмайды, өйткені бұл жағдайда қастар әдейі боялған көрінеді. 
 
    Балаларға арналған бет бояуы 
  
    Баланың беті терінің және майдың қалың қабатымен жабылған, беттері 
иекпен бірге жалпыланған, жұмсақ дөңгеленген пішінге ие. Кейінгі жас 
кезеңіне тән барлық өткір бөліністерсіз барлық формалардың бірігуі мен 
қорытылуы баланың жүзіне тыныштық пен тән сүйкімділіктің көрінісін 
береді (3.29 сурет). Баланың бет бояуының ерекшеліктері - терінің ақтығы 
мен нәзіктігі. Қыздың бетінің нәзік, ашық қызғылт түсін алу үшін сізге ақ бет 
бояуды және қара қызыл майлы бояуды араластыру керек. Баланың бет 
бояуы үшін бірінші түс нөмірін (сарғышпен) қолданған дұрыс. 
Баланың беті мұрын көпірінің кең орналасуымен және сәл иілген 
қастарымен, ашық түсті ашық қызыл бояумен толтырылған еріндері бар 
кішкентай аузымен сипатталады (жарқылмен). 
    Көздер көк немесе қоңыр бояумен (нәзік түспен) түседі, көз жасының 
нүктелері ашық қызыл түске айналады, иек, шаштың шетіндегі маңдай, 
сондай-ақ самай мен екі беті майлы бояумен аздап қызарады. Баланың бет-
әлпетінде Орындаушының табиғи деректері, сондай-ақ шашты және шаш 
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түсін дұрыс таңдау үлкен рөл атқарады. 
 

 
 3.29. сурет - Балалар бет бояуы 

 
3.11.5. Гуммозды қолдана отырып, мүсіндік-көлемді бет бояу 
 
Бет бояудың мүсіндік-көлемдік әдісі кескіндемеден ерекшеленеді, 

өйткені онда бояулар, жапсырмалар, аппликациялар, суспензиялар, постижер 
өнімдерінен басқа қолданылады. Бет бояудың осы әдісін қолдана отырып, сіз 
бетті толық танымастай өзгерте аласыз. Адамның бет-әлпетінде көбінесе 
шұңқырлар мен шұңқырлар арасында өткір жүздер болмайды. Ол 
тереңдіктен сүйектердің бетіне біртіндеп ауысумен сипатталады. Бұл 
ерекшеліктерді макияж көмегімен тиімді жеткізуге болады. Неғұрлым 
көлемді (дөңес) бет пішіндерін жасау үшін терең күйзелістер қара түспен бет 
бояуланады, ал олардың үстіндегі жерлер ашық бояумен ерекшеленеді, ал 
көлеңкенің күрт белгіленуіне ықпал ететін жарқырау үлкен көлем үшін 
үстіне қойылады. Көп нәрсе жарық көзі мен жарық күшіне байланысты: 
актердің бетіндегі өткір жарықтан жасалған бет бояу өзінің жарықтығын 
жоғалтады, ал бет бояу бояулары түсін 50-60% жоғалтады. Түстердің өте 
қараңғы (қара) реңктерінде, мысалы, негрлік бет бояуда, тіпті қашықтықта 
жасалған терең күйзелістер, көлеңкелер мен жартылай көлеңкелер жоғалады, 
жалпы түспен үйлеседі және көрерменге жетпейді. Жеңіл фонда кез-келген 
көлеңке мен жартылай көлеңке көрінеді және өте түсінікті. Бұған ерекше 
назар аудару керек. Театрларда гуммоздан жасалған тойтармалардың барлық 
түрлерінің кең таралған әдісін қолдану ыңғайлы болып келеді. Оларды 
көбейтуге болады, мәселен: иек, жақ, қас жоталары, мұрын және т. б. 
Пластикалық қозғалыстарға қатысуына тұлғаның гуммоз кедергі емес, 
икемділігі мүмкіндік береді құрайтын бір тұтас жылжымалы мышцами дене. 
Гуммоздың сапасы оның икемділігі мен жабысқақтығымен анықталады. Тым 
жұмсақ гуммоз қолайлы емес, өйткені ол саусақтарға жабысып, өңделмейді. 
Өте қатты гуммоз да жарамсыз, өйткені оны жоюға болмайтын жиек сызығы 
өрескел тыртыққа ұқсайды және тіпті қашықтықта да көрінеді. 
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Гуммоз құрғақ теріге мүсінделген. Гуммоз майлы және дымқыл бетке 
жабыспайды. Модельдеу орнын әтірмен майсыздандыру керек немесе 
сүлгімен құрғатып сүрту керек. Гуммоздың жабысқақтығын азайту кезінде 
бет терісін лакпен майлап, аздап кептіру керек, содан кейін бөлікті 
модельдеуге кірісіңіз. Гуммозды қамыр тәрізді массаға жұмсарту керек, 
жұмсартылған гуммоздың қажетті мөлшерін алып, оған саусақтарыңызбен, 
мысалы, мұрынға жуық пішін беріледі; содан кейін мұрынға және 
саусақтарыңызбен немесе шпательмен (сүйек немесе металл) жағыңыз, 
шеттерін бір уақытта тойтармаға қажетті пішінді беріңіз (3.30 сурет). Сіз 
мұрынның барлық жерінде гуммозды мүсіндей алмайсыз. Кірістіру 
жоспарланған пішіннен кең болмауы керек. Модельдеуге арналған гуммозды 
ашық қызыл бояудың жұқа қабатымен тегістеу керек, содан кейін жалпы 
тонды салыңыз. Гуммоз бұрын мұнай желеімен майланған жіппен алынады. 
Гуммозды дайындау үшін балауыздың бір бөлігін, розиннің бір бөлігін және 
№ 3 макияждың екі бөлігін алыңыз. Мұның бәрі ерітіліп, ванна-бу табада 
біріктірілуі керек, содан кейін массаны суық суға құйыңыз. Гуммоз 
салқындаған кезде оны кенеп матасына орау керек. 
 

 
3.30. сурет - Мұрынның гуммозды тойтармалары 

 
Театрда гуммозды тойтармалармен қатар көптеген қалыңдықтар мен 

жапсырмалар қолданылады. Олардың ішінде ең көп тарағандары мыналар: 
лакпен сіңдірілген мақта; табиғи немесе синтетикалық латекспен сіңдірілген 
мақта; көбік резеңке; жіңішке резеңкеден; ангора жүнінен; мойын мен беттің 
пластикалық және тоқылған дөңгелек қалыңдығы (3.31 сурет). 

 
3.31. сурет - мақта қалыңдығы және 
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Мақтадан мұрынның, жақтардың, иектердің және т. б. барлық мүмкін 
өзіндік пішіндерін жасауға болады (Сурет .3.32). 

 

 
3.32. сурет - Бетке арналған көріністік жапсырмалар  

 
Толық жақ жасау үшін жақтың өлшемі бойынша дәкеден бір шеңберді 

кесіп, бетке лакпен жабыстыру керек, содан кейін қажетті қалыңдығы мен 
пішінін мақтамен салу керек (жұмыс кезінде мақта сырғып кетпеуі үшін оны 
бірнеше жерде лакпен жабыстыру керек). Мақтаның үстіне пішінді 
ылғалданған шифонмен қаптау керек, ол дәкеден бір сантиметр үлкен болуы 
керек және оны лакпен бетке жабыстыру керек. Шифонды қатты созуға 
болмайды, дымқыл материал оңай төселеді және жағымсыз әжімдерді 
қалдырмайды. Жапсырмалар жұмсақ, иілгіш және жылжымалы болуы керек. 
Жапсырманың сыртын лактауға болмайды, өйткені олар еменге айналады 
және беті жылжымайтын болады. Толықтатқышты түтіктен сұйық өңмен 
бояуға болады. Резеңке кеуекті сорғышқа аз мөлшерде өң жинап, 
жапсырманы және бүкіл бетті жеңіл соққылармен бояп, содан кейін гримнің 
жалпы аяқталуына кіріседі. Толықтатқыш пен жапсырмаларының бұл түрін 
бірнеше рет қолдануға болады. 
      Беттің, жақтың, иектің және мойынның төменгі бөлігінің толық 
толықтатқышын жасау тәжірибе мен шеберлікті қажет ететін күрделі 
процесс. Оны жасау техникасы келесідей. Үлгі қағаздан артығымен кесіліп, 
және сол бойынша жұқа трикотаждан екі бөлік үлгіленеді. Трикотаждың 
бірінші бөлігін екінші бөлігі жоғары жабысу үшін бетке бір сантиметр төмен 
жабыстыру керек. Содан кейін мақтамен пішіні мен қажетті қалыңдығы 
беріледі (мақта сырғып кетпеуі үшін оны бірнеше жерде жұқа жіппен бекіту 
керек). Мақтаны трикотаждың екінші бөлігімен қаптап, біріншісінен бір 
сантиметр жоғары лакпен жабыстыру керек. Толықтатқыштың шүйде жағы 
сол қағида бойынша жасалады. Оның шеттері бүйірлерінде (құлақтың 
астында) сәл созылып, мұқият тігіледі. Толықтатқыштың шүйде жағын 
алдын-ала париктің шүйде ішінен тігіп, жасыру қолайлы, ал бүкіл 
толықтатқыштың төменгі жағы жағамен жасырылады. Толықтатқышқа 
арналған гримнің жалпы реңі жапсырмаға сияқты қаптайды. Осындай 
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толықтатқыш қолайлы, және жақсы күтім кезінде оны ұзақ уақыт қолдануға 
болады (Сурет 3.33). 

 
3.33. сурет – Беттің барлық толықтатқышы  

 
3.12. Гигиеналық және профилактикалық тері күтімі   
 
3.12.1. Тері түрлері және оның сипаттамасы 
 

          Тері — бұл майлы мен бұлшықет тінін жабатын, сонымен қатар ішкі 
ағзаларды бірге ұстауға көмектесетін ағза. Тері — бұл адамның табиғи 
жамылғысы, оның ауданы 1,5-2 м шаршы, терінің салмағы дене салмағының 
5% құрайды (3-5кг). Тері эластин мен коллагеннің тоқылған талшықтарынан 
тұрады. Эластин теріге бұрынғы күйіне оңай және тез оралуға мүмкіндік 
береді (сондықтан ол созылғаннан кейін салмағы болмайды). Коллаген күш, 
серпімділік береді және эластинмен бірге теріні шамадан тыс созудан 
қорғайды. Терінің түсі тері пигментінің – меланиннің мөлшеріне 
байланысты. Тері — бұл сыртқы қабықша, ол бозарып, қызарып, күш 
салудың, стресстің, шаршаудың немесе ішкі аурудың белгілерін көрсете 
алады. Ол ішкі ағзаларды микробтардан, кірден, зиянды химиялық заттардан 
қорғайды, организмдегі су балансын реттейді, ультракүлгін сәулелерден 
қорғайды. Тері ағзадан зиянды заттарды, тіршілік өнімдерін, артық тұз бен 
суды шығарады, температураны реттеуге жауап береді.  

Терінің физиологиялық функциялары бар: қорғаныс; қызуды реттегіш; 
шығарғыш; қабылдағыш; тыныс алу; алмасу. Терінің 4 түрі бар: қалыпты 
түрі, майлы түрі, құрғақ түрі, аралас түрі және 2 кіші түрі: сезімтал түрі, 
сырбаз жастағы ханымдардың терісі. Қалыпты тері күңгірт түске ие, 
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жылтырлығы жоқ, серпімді, барқыт тәрізді, таза, белгілі бір ылғалдылықпен. 
Бөртпе мен безеу қалыпты теріге тән емес, оның көрінетін ақаулары жоқ. 
Қалыпты тері жасқа, өмір сүру жағдайына және басқа факторларға 
байланысты өзгереді. Оны тек ерте балалық шақта, жастық шақта, жыныстық 
жетілуден бұрын байқауға болады, өйткені дене функциясының өзгеруі 
бөртпелер мен басқа аурулардың пайда болуына әкелуі мүмкін. Мұндай тері 
қатты, жұмсақ және қоспалары бар суды оңай қабылдайды. Терінің осы 
түрінің бақытты иесі кез-келген сабынды, түрлі парфюмериялық пен 
косметиканы қолдана алады. 
      Құрғақ тері. Мұндай тері сыртқы факторлардың әсерін қабылдауға 
бейім, тез қартаяды, қорғаныс қабаты кішкентай, сондықтан ауа-райы әсер 
етеді. Мұндай тері қабыршақтанады және созылған сияқты болады. Терінің 
бұл түріне бөртпелер мен безеулер тән емес, тері тесіктері білінер-білінбес, 
нәзік, күңгірт болып келеді. Бірақ жеткіліксіз күтім кезінде тері 
қабыршақтанады, тітіркенеді, әжімдер пайда болады, қызыл дақтармен 
қапталады. Терінің бұл түріне күтім жасау кезінде спирт бар препараттарды 
қолдану ұсынылмайды. Майлы кремдерді күтім үшін де, грим үшін де 
қолдану керек. Егер сіздің теріңіздің құрғауының себебі ас қорыту жүйесі 
мен асқазан-ішек жолдарының дұрыс жұмыс істемеуі болса, тамақтануды 
дұрыстау қажет. 

Майлы тері сары немесе сұр, қатқыл және қалың, жылтыр болып 
келеді. Тері тесігі, бөртпе, безеу ерекше байқалады. Мұндай теріге құрғақ 
теріге қарағанда шаң мен кір тезірек түседі. Мұндай теріні тазартудың және 
оған күтім жасаудың ең жақсы тәсілі – таза сумен және сабынды креммен, 
майсыздандыратын сабынмен немесе майлы теріге арналған арнайы 
құралдармен жуу, содан кейін оған жеңіл массаж жасау. Майлы тері түрінің 
ерекшелігі әжімдер кеш пайда болады. Терінің майлылығының 
жоғарылауының себебі асқазан-ішек жолдарының созылмалы бұзылуы 
болып табылады. Тері малдың майлары көп мөлшерде болатын ащы және 
дәмді тағамдарды теріс пайдалану салдарынан, сондай-ақ оған күтім жасау 
ережелерін бұзу салдарынан майлы болады. Қан тамырлары, өз майы теріні 
майлау үшін жеткіліксіз болады, май бездерінің белсенділігі төмендейді. 
Көбінесе сезімтал тері құрғақ болады. Сырбаз жастағы әйелдердің терісінде 
әлсіз тығыздық, кішкентай әжімдер, болбырлық бар. 30 жастан бастап тері 
күтімге өте қажет болады. Иілгіштік пен беріктік төмендейді, әжімдер пайда 
болады және дұрыс емес өмір салтының салдарынан пайда болады: ұйқының 
болмауы, стресс, жаман әдеттер. 
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3.12.2. Бет терісіне күтім жасау бағдарламасы 
 

      Тері күтімін дұрыс тағайындау үшін оның түрін анықтау керек. 
Гигиеналық және профилактикалық тері күтімі аз уақытты қажет етеді және 
барлығына қол жетімді: таңертең 5-10 минут, кешке 7-10 минут. Күнделікті 
теріні күтудің жалпы қағидалары терінің түріне қарамастан әрдайым бірдей: 
1) Тазарту; 2) Сергіту; 3) Ылғалдандыру; 4) Нәрлендіру; 5) Қорғау. 
Косметикалық процедураларды орындау кезінде олар терінің анатомиялық 
құрылымын және терінің немесе (массаж) сызықтарының бағытын ескере 
отырып, дұрыс қолданылған жағдайда ғана пайдалы болатындығын есте 
ұстаған жөн. Тері сызықтары - терінің ең аз созылу сызықтары. Барлық 
косметикалық процедуралар - бет пен мойынның терісін тазарту, крем, ұнтақ, 
маска, массаж, макияжды кетіру және т.б. қатаң түрде массаж сызықтарында, 
төменнен жоғары қарай жасалады (Сурет. 3.34). 

 
3.34. сурет – Массаж сызықтары 

 
Теріні тазарту 

     Күнделікті толыққанды бет күтімінің бастапқы кезеңі – бұл теріні 
тазарту. Шаң, косметика, тері майы, қазіргі заманғы қоршаған ортаның улы 
заттары әр минут сайын бет тері тесігін бітеп тастайды. Әрине, бір күнде 
жиналған барлық артық нәрселерді алып тастау керек. Әйтпесе, комедондар 
(қара нүктелі безеулер), безеулер, қабынулар және басқа да кішкентай және 
үлкен қиындықтар туындауы мүмкін. Осы себептен теріні тазарту мұқият 
және тұрақты болуы керек. 

Сергіту 
    Күтім реттілігін сақтай отырып, тазартудан кейін сергіту процесі 
жүреді. Тониктер бет терісін тазартатын косметиканың қалдықтарын жояды 
және теріге жаңа көрініс береді. Тоник тері тесігін тарылтуға, жасушаның 
жаңаруына, қышқыл тепе-теңдігін қалпына келтіруге және қабынуды 
жеңілдетуге көмектеседі. 
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Бетті ылғалдандыру және нәрлендіру 
   Егер бет ылғалданбаса, бет күтімі аяқталған болып саналмайды. Бұған 
ылғалдандыратын кремдер, спрейлер мен лосьондар арқылы қол жеткізуге 
болады. Олар терінің су балансын қалпына келтіруге көмектеседі. Түнгі 
құралдарды пайдалану бет күтімінің ажырамас бөлігі болып табылады. Түнгі 
крем алмастыру процестерін белсендіреді, тері функцияларын қалпына 
келтіреді және теріні қоректік заттармен қанықтырады. Мұндай кремдердің 
күшті формуласы бар, сондықтан 25 жастан бастап қолдану ұсынылады. 

Тері күтімі әдістері қазіргі кездегі жағдайды, жасын және жыл мезгілін 
ескере отырып өзгеруі керек. Жазда ең бастысы теріні ультракүлгіннен 
қорғау керек. Ол коллаген мен эластинге зиянды әсер етеді, эпидермистің 
қорғаныш қасиеттерін төмендетеді, фотоқартаюды тудырады. Тері солғын 
және тегіс емес болады, қалыңдайды, жұқа әжімдермен қапталады. Қорғау 
үшін оған қажет: күннен қорғайтын фильтрлер кешені; антиоксиданттар. 
Қыста күтім. Терінің беріктігін қосымша тексеру қысқа күндізгі уақыт болып 
табылады, соның салдарынан алмасу процестері баяулайды. Көшедегі аяз бен 
мұзды жел және жылыту құрылғыларымен аса кептірілген бөлмедегі ауа 
жағдайды ауырлатады. Мұның бәрі қызаруға, қабыршақтануға, ылғалдың 
жоғалуына әкеледі. Тіпті қалыпты терісі бар адамдарда ылғалдың булануы 
осы уақытта мүйізді қабаты арқылы артады. 
 

3.12.3. Бет пен мойынның гигиеналық массажы. Косметикалық 
маскалар  

 
      Бет массажы май бездерінің шамадан тыс белсенділігі үшін, құрғақ, 
борпылдақ және әжім басқан немесе қатқыл тері үшін, қабыршақтану 
жоғарылауымен, бөртпелердің салдарынан терінің тығыздалуымен, 
тыртықтар үшін, қос иектер үшін, шамадан тыс толықтық үшін ұсынылады. 
     Массаж әртүрлі қабыну және іріңді тері ауруларына, жүрек-тамыр 
жүйесінің ауыр ауруларына, жоғары қан қысымына және т.б. қарсы әсер 
көрсетеді. Массаж бес негізгі қозғалыстан тұрады: сипалау, уқалау, илеу, 
ұрғылау, дірілдеу. Тиімді нәтиже алу үшін бұл қозғалыстар әдетте 
біріктіріледі. Толық бет массажы әдетте әр 10-15 күн сайын қолданылады. 
Массаж жылы бөлмеде жасалады. Шашты массаж кремімен ластамау үшін 
орамалмен оралады. Маңдай, бет және мойын бірнеше тамшы "гидрофильді" 
немесе "тазартатын" маймен сұйылтылған жұмсақ немесе сәл жылынған 
массажды немесе майлы нәрлендіретін креммен жақсы жағылады. Егер тері 
өте сезімтал болса және кез-келген кремнен тітіркенсе, массаж үшін тальк 
қолдануға болады. Массажды жеңіл, үстірт қозғалыстардан бастап (сипалау, 
ұрғылау), содан кейін күшті (қысу, илеу, уқалау) бастап, жұмсақ сипалаумен 
аяқтаған жөн. 
         Массаж кезінде қажетті қозғалысты беттің жағдайына байланысты 
біріктіруге болады. Егер әжімдер пайда болған болса, оларға көбірек назар 
аудару керек. Егер массаждың мақсаты жалпы қан айналымын және терінің 
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тонусын жақсарту болса, онда бүкіл бет біркелкі уқаланады, бірақ қысқа 
уақыт ішінде. 

1.Оң қолдың алақанымен маңдай солдан оңға қарай 4-5 рет сипалады, 
сол қолмен сол жақтағы самай аймақтың терісін бекітеді. Содан кейін қолды 
ауыстырып, сол қозғалысты кері бағытта қайталаймыз (Сурет 3.35) 

 
3.35. сурет – Массаж жасау 

 
2. Екі қолдың сұқ саусағының және ортаңғы саусағының ұштарымен 

мұрыннан бастап бастың түкті бөлігі мен шекелерге қарай маңдайда 
жартылай шеңберлі қозғалыстар орынды қысыммен сипалаумен жасайды 
(Сурет 3.35). 

3.Ортаңғы және сақиналы саусақтардың ұштары маңдайдағы теріні 
ысқылайды, бұдан әрі қарама-қарсы қозғалыстар, төменнен және жоғарыдан, 
солдан оңға және оңнан солға қарай 3-4 рет жасалады (Сурет 3.35). 

4. Екі қолдың сұқ және ортаңғы саусақтарының ұштарымен әжім, ашу 
уқаланады, «маңдайға мұрыннан түк басқанға дейін бағытта». 

5. Сол қолдың бас бармағымен және сұқ саусағымен теріні "ашу" 
әжімінің аймағында түзетеді, ал оң қолдың сұқ саусағымен және сақиналы 
саусақтарымен дөңгелек ысқылау жасалады (Сурет 3.35). 

6. Екі қолдың сұқ саусақтары мен ортаңғы саусақтары маңдайдың 
ортасынан сол және оң шекелеріне дейін бірнеше рет зигзаг 
қозғалыстарымен жасалады (Сурет 3.36). 
 

 
3.36. сурет – Зигзаг тәрізді қозғалыстар 

7. Маңдай оң қолдың ортаңғы және сұқ саусақтарымен сүртіледі, сол 
жақ шекеден бастап спираль тәрізді қозғалыстар бірнеше рет жасалады. Сол 
қозғалыс кері бағытта қайталанады. (Сурет 3.37) 
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 8. Сол қолдың бас бармағымен және сұқ саусағымен сол көздің 
жанындағы тері тегістеледі, ал оң қолдың ортаңғы саусағымен терінің бұл 
аймақтары уқаланады. Сол сияқты, қолды ауыстырып, оң жағы да уқаланады 
(Сурет 3.37). 

 
3.37. сурет – Бет массажы 

 
 9. Екі қолдың сұқ саусақтарымен маңдайдағы әр әжім спираль тәрізді 

қозғалыстармен уқаланады (Сурет 3.37). 
10. Екі қолдың сұқ және ортаңғы саусақтарының ұштарымен ашудың 

әжімін және мұрыннан денедегі түкке дейін бағытта сипаланады. 
11. Сол қолдың бас бармағымен және сұқ саусағымен "ашу" 

әжімдерінің аймағында тері бүйір бойымен түзетіледі, ал оң қолдың ортаңғы 
және сақиналы саусақтарымен спираль тәрізді қозғалыстармен басқа 
әжімдерді уқалау 1 минутқа созылады (Сурет 3.37). 

12. Екі қолдың сұқ және ортаңғы саусақтарымен алдымен көздің асты 
5-8 рет сипаланады, мұрыннан бастап, қастар бойымен жылжымалы қозғалыс 
жасалады және көздің ішкі бұрышына жақын жерде аяқталады (Сурет 3.36). 

13. Екі қолдың сұқ және орта саусақтарымен кеңсіріктен бастап соңына 
дейін қастар уқаланады (Сурет 3.37). 

14. Екі қолдың бас бармағымен және сұқ саусағымен кеңсіріктен 
бастап соңына дейін екі қастың жеңіл қысқыштары уқаланады (Сурет 3.38). 

 

 
3.38. сурет – Қас массажы  
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15. Екі қолдың ортаңғы саусағындағы жастықшалар бірнеше рет көз 
ұясы қайтадан сипаланады (Сурет 3.38), содан кейін көздің сыртқы 
бұрышынан басталып, мұрынның бүйір бетінде аяқталатын көздің астына 5-6 
рет дөңгелек ысқылау жасалады. 

16. Кеңсіріктен бастап, бас бармағымен қастар 10-15 рет 
шымшыланады. Содан кейін ортаңғы саусақпен көздің астындағы аймақ 
сыртқы жағынан ішкі жағына қарай 5-6 рет сипаланады. 

17. Екі қолдың бас бармағымен және сұқ саусағымен мұрын ұшынан 
бастап тамырына дейін бірнеше рет сипаланады, содан кейін ысқылап, 
қайтадан сипаланады. 

18. Екі қолдың бас бармақтары иектің астында орналасады, ал мұрын 
қанаттары сұқ саусақпен 9-10 рет ысқыланады (Сурет 3.38). 

19. Оң қолдың бас бармағымен және сұқ саусақтарымен мұрын ұшынан 
бастап 15-20 рет мұрын шымшылады (Сурет 3.38). 

20. Жақтар екі қолдың сұқ саусағының және ортаңғы саусағының бүкіл 
ұзындығымен жабылады (терінің іш жағына қаралған) және бірнеше рет 
шымшылады, содан кейін олар 4-5 рет сұқ саусақпен, ортаңғы және сақиналы 
саусақтармен, беттің ортасынан бастап жағына және жоғарыға қарай 
сипаланады (Сурет 3.39). 

 
3.39. сурет – Жақ массажы 

 
 21. Екі қолдың бас бармақ жастықшасымен мұрын-ерін қатпары 

төменнен жоғары сипаланады, содан кейін дөңгелек қозғалыстармен 
уқаланып, бас бармақ пен сұқ саусақпен шымшылады (Сурет 3.39). 

22. Оң қолдың бас бармақтары иектің астында орналасады, ал ортаңғы 
саусақты ауыздың дөңгелек бұлшықеті бір бағытта 5-10 рет, содан кейін 
екінші бағытта сипалайды. Содан кейін сол саусақпен бұлшықеттер спираль 
тәрізді қозғалыстармен уқаланады (Сурет 3.39). 

23. Алдымен сол қолдың барлық саусақтары мен алақандарымен иектің 
астындағы бүкіл аймақты оңнан солға қарай 6-7 рет сипаланады, содан кейін 
сол қозғалыс оң қолмен-солдан оңға, бір құлақтан екіншісіне дейін 
қайталанады (Сурет 3.40). 

24. Бас бармаұқтың жастықшасымен алдымен бір қолмен, кейін 
екіншісімен иекті сипалаймыз.  
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25. Екі қолдың сұқ саусақтарының, ортаңғы және сақиналы 
саусақтарының ұштарымен жақтар ұрғыланады, саусақ жаңбыры шекелерден 
иекке және кері қарай бағытта шамамен 20-30 секундты құрайды (Сурет 
3.40). 

26. Екі қолдың алақандарымен бір уақытта беттің екі жартысын иектен 
шекелерге қарай спираль тәрізді қозғалыстармен қатты ысқыланады (Сурет 
3.40). 

 
3.40. сурет-Иектен шекеге дейін массаж  

 
27. Екі қолдың сәл иілген саусақтарының ұштарымен спираль тәрізді 

қозғалыстар жасалынады, ауыздың бұрыштарынан құлаққа дейін 4-5 рет. 
(Сурет 3.41). 

 28. Сұқ саусақпен, ортаңғы және сақиналы саусақпен маңдай, бет және 
иек астындағы аймақты беттің ортасынан құлаққа қарай 5-6 рет сипаланады 
(Сурет 3.41). 

 
3 .41. сурет. – Маңдай, жақ және иек массажы  

 
29. Екі қолдың төрт саусағымен, үлкен саусақтан басқа, мойынның 

түбінен бастап иектің алдыңғы бөлігіне дейін 3-5 рет сипаланады. Мойынның 
сол жартысы оң қолмен, ал оң жағы сол қолмен сипаланады (Сурет 3.41). 

30. Бас мойнды ашу үшін артқа шалқаяды, және оң қолдың сұқ саусағы 
мен ортаңғы саусағының ұштарымен солдан оңға қарай кішкентай спираль 
тәрізді қозғалыстармен иек астындағы аймақты уқалайды, содан кейін бүкіл 
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алақанмен бірнеше рет сол бағытта сипаланады. Сол қозғалыс сол қолмен 
оңнан солға қарай 1-2 минут жасалынады (Сурет 3.41). 
  31. Оң қолдың төрт саусағымен мойынның сол жақ жартысында солдан 
оңға қарай, содан кейін сол қолмен – мойынның оң жартысында оңнан солға 
қарай тербелмелі қозғалыстар жасалады. 

 
3 .42. сурет – Мойын массажы 

 
32. Мойын үлкен спираль тәрізді қозғалыстармен 4-5 рет уқаланады, оң 

қолмен жасалған қозғалыс сол жақтан басталып, оңға қарай жалғасады, ал 
сол қолмен жасалған қозғалыстар мүмкіндігінше оң жақтан басталып, солға 
қарай жалғасады (Сурет 3.42). 

33. Мойынның сол жартысы оң қолдың бүкіл алақанымен жоғарыдан 
төменге 5 рет сипаланады, ал мойынның оң жартысы сол қолдың алақанымен 
осылай сипаланады (Сурет 3.43). 

 
 

 
             

3.43. сурет – Мойын массажы 
 

34. №28 массаж қозғалыстардың бірнеше рет қайталануымен аяқталады 
(Сурет 3.43). 
 

Косметикалық маскалар 
Маскалар апта сайын жүйелі түрде қолданылуы керек. Оларды 

дайындау үшін өте қарапайым өнімдер қолданылады. Олардың кейбіреулерін 
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тұрмыстық дүкенде, ал кейбіреулерін кез-келген дәріханадан сатып алуға 
болады. Тек білім мен көбірек ізденіс қажет.          

Маскалар фарфор немесе шыны ыдыстарда дайындалады. Қолданар 
алдында олардың бетін мұқият тазалау немесе жуу керек. Олар беттің 
ортасынан құлаққа дейін кішкене қыл-қаламмен (немесе мақта тампонымен) 
қолданылады. Бет-әлпетпен мойынның айырмашылығын болдырмас үшін 
мойынға да маска қолдану қажет. 

Жұмсартатын және сергітетін маска құрғақ, қатайған және әжімді 
немесе қабыршақты теріге қолданылады. 

Сарысу маскасы. Оны дайындау үшін жұмыртқаның сарысы 1 шай 
қасық зәйтүн майы мен 10-15 тамшы лимон шырынын сығып, жағып, бетіне 
15-20 минут ұстайды. Содан кейін оны жылы суға немесе жылы сүтке 
малынған мақтамен сүртіп алу керек. 

Аралас маска өте қоректі оны құрғақ , қатты теріге қолданылады. Ол ½ 
шай қасық сұйық балдан, 1/3 шай қасық зәйтүн майынан және ½ 
жұмыртқаның сарысынан дайындалады, бетіне 20-30 минут ұстап, содан 
кейін жылы сумен жуу керек. 

Каолин маскасы (ақ таза саздан жасалған) кеңейтілген тері тесігі бар 
майлы теріге арналған .Ол келесідей дайындалады: 1 ас қасық каолин (таза ақ 
саз) 1-2 ас қасық суда ерітіледі. Алынған өнімді бетке 20-30 минутқа 
жағылады, содан кейін жылы сумен жуылады.Жуғанда абрикос шырынымен 
жусада болады. 

Зығыр тұқымынан жасалған нəрлендіретін маска құрғақ және әлсіз 
теріге қолданылады. Ас қасық зығыр тұқымын  бір кесе суда пісіреді. 
Алынған желатинді масса бет пен мойынға жылы жағады. 20 минуттан кейін 
ол жылы сумен жуып, содан кейін бетті суық сумен шаю қажет. 

Тұтқыр маскалар терінің тері тесігі кеңейген, майлы теріге 
қолданылады 

Ақуыз маскасы теріні қатайтады, тері тесігін азайтады және қара дақтар 
мен сепкілдер болса, бетіңізді ағартады. 1\2 ақуызды араластырып, бет пен 
мойынға қолданылады. Қолданылған қабат құрғаған кезде, екінші және 
үшінші қабат жағу қажет, әсіресе әжімдер айқын көрінетін жерлерге 
қолданылады. Егер тері тым құрғақ болса, оны алдын-ала майлы креммен 
немесе зәйтүн майымен майлаңыз. 15-20 минуттан кейін масканы жылы суға 
малынған мақта жүнімен тазалайды. 

Ақуыз маскасының нұсқасы. Үнемі араластыра отырып, көбікке 
ұқсаған 1 ақуызға бір шай қасық су қосылады, онда ұнтақта 0,3 алюминий 
ериді (пышақтың ұшында). Алюминий ерітіндісінің орнына сіз 15-20 тамшы 
лимон шырынын қосуға болады, бірақ бұл жағдайда бет алдымен майлы 
креммен немесе зәйтүн майымен болуы керек. Алынған қоспасы бет пен 
мойынға 15-20 минутқа қолданылады. 

Майлы теріге арналған құрғату маскаларында негізінен ақ саз ( 
каолин), тальк және крахмал бар және қолданар алдында дайындалады. 

Тальк, ақ саз маскасы. 1 шай қасық тальк пен ақ саздың бірдей 
мөлшерінен тұратын ұнтақ қоспасына 2-3 ас қасық сүт қосылады (төтенше 
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жағдайларда су). Алынған гриль бет пен мойынға қолданылады. 20 минуттан 
кейін маска салқын суға малынған мақта тампонымен алынады. 

Тальк, ақ саз жəне мырыш оксидінен жасалған маска. Тек 2 шай 
қасық, 1 ас қасық ақ саз және 1 ас қасық мырыш оксиді араласады, содан 
кейін су құйылады және біртекті масса алынғанша араластырылады және 
бетке 10-15 минут жағылады. Маска жылы суға малынған тампонмен 
алынады.    Ағартатын маскалар бетіндегі әлсіз дақтар, күйген тері және т. 
б. үшін қолданылады. 

Сүт маскасы. Балғын және қышқыл сүтті бетті ағарту және сергіту 
үшін қолдануға болады. 2 ас қасық қышқыл сүт 1 ас қасық бадам (немесе 
бидай) кебекпен араласады. Алынған сұйықтықты бетке 20-30 минутқа 
жағылады, содан кейін оны жылы суға малынған мақтамен алып тастайды. 
Бұл маска терінің кез-келген санатына қолданылады. 

Сутегі асқынымен ақуыз маскасы. Көбіктелген ақуызға 1 жұмыртқаға 
15-20 тамшы сутегі асқын тотығы қосылады. Алынған қоспасы бетке, 
мойынға және кеудеге 15-20 минутқа жағылады, содан кейін салқын сумен 
жуылады. Шаш, қастар мен кірпіктер пероксидтен сарыға айналмауы үшін 
бұл масканы өте мұқият қолдану керек.     

Сергітетін маскалар терінің кез-келген санатының жағдайын 
жақсартады, оны балғын, созылған, тегіс, ақ және серпімді етеді. 

Ашытқы маскасы В дәрумендеріне бай ашытқыдан дайындалады, 15-
20 г ашытқы сүртіліп, бет пен мойынға қолданылатын біртекті масса 
алынғанша жылы сүтпен немесе жылы сумен сұйылтылады. Маска 
нейлонның бір бөлігімен жабылған, оған алдын-ала кесілген көз, мұрын және 
ауыз тесіктері бар, ал үстіне жүн мата қойылып, бетке ½ - ден 1 сағатқа дейін 
қалдырылады. (10-15 минуттан кейін аздап шымшу сезіледі, бірақ бұл 
жағымсыз емес). 

Ақуыз-бал маскасы. Сұйық консистенцияға дейін қыздырылған 1 шай 
қасық балға шамамен 1 шай қасық ұн мен ½ көбікке айналған 1 
жұмыртқаның ақуызы қосылады. Алынған қоспасы бетке қолданылады. 20-
30 минуттан кейін ол салқын сумен жуылады.       

Жеміс-көкөніс маскалары (алма, қызанақ, құлпынай, таңқурай және 
т.б.) терінің кез-келген санатын жаңартады және сергітеді. 

 Алма маскасы. Жақсы піскен алманы ұсақтап турап, бетке жағады. 
Содан кейін салқын сумен жуу керек. 

Қызанақ маскасы. 2 шай қасық бадам (немесе бидай) кебек қабығы 
аршылған және орташа мөлшердегі үгітілген қызанаққа қосылады. Алынған 
суспензия бет пен мойынға 20-30 минутқа жағылады, содан кейін салқын 
сумен жуылады. 

Таңқурай маскасы. 50-100 г таңқурайдан сығылған және дәке арқылы 
сүзілген шырынға 2 шай қасық сүт қосылады. Осылайша алынған шырынға 
көп қабатты дәке малынған, онда көздің, мұрынның және ауыздың тесіктері 
алдын-ала кесіліп, бетіне жағылады. 15 минуттан кейін маска салқын сумен 
жуады. 
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3.13. Макияж техникасы 
 
3.13.1. Бейнелі және техникалық макияж өнімдері 
 
Макияж дизайны суретшінің көркемдік тұжырымдамасына, яғни 

жарық пен көлеңкенің орналасуына негізделген. Бояудың көмегімен сіз 
белгілі бір ерекшеліктерді көрнекі түрде бөліп, бет пішінін өзгерте аласыз. 
Бояудың тұжырымдамасының негізі - ашық түстер заттарды көрнекі түрде 
жақындатады, ал қараңғы түс - алыстайды. Ашық және қара реңктерді 
қолдану арқылы сіз бет контурын көрнекі түрде өзгерте аласыз. Ашық 
түстерді пайдалану бөлектеу (жақын) қажет жерлерге бағытталған. Қараңғы 
тондар белгілі бір аумақты күңгірттеу, контурлау немесе көзбен азайту үшін 
қолданылады. Макияж кескіндеме техникасына негізделген, яғни макияж 
бояулармен жұмыс жасауды қамтиды. Сонымен қатар, макияжда барлық 
негізгі ұғымдар мен кескіндеме және сурет салу құралдары, сызық, жарық, 
көлеңке, жарқыл, түстерді бөлу қолданылады. 

Сызық. Кескіндемеде сызық көмегімен кеңістік жазықтықта 
салынады, заттардың, фигуралардың шекаралары сызылып, сызықтық ырғақ 
жасалады. Макияжда бұл тұжырымдама ең алдымен қастармен, көздермен 
және еріндермен жұмыс сипаттайды. Беттің барлық сызықтарының бағытын 
оның морфологиясына байланысты дұрыс анықтау өте маңызды. 

Жарық – бұл термин кескіндеме объектісінің жарықтандырылған 
жерлеріне қатысты қолданылады. Бет жағындағы ең жеңіл аймақтар - бұл 
маңдай төбелеріне, бет сүйектері, мұрын және иектің астыңғы бөлігі. 

Көлеңке – бұл ұғым макияждың қараңғы бөлігін сипаттайды, бет 
аймағында бұл мұрынның негізі төменгі жақ астындағы аймақ, көздер 
жатады. 

Жартылай көлеңке – бұл термин көлеңкеден жарыққа біртіндеп көшуді 
білдіреді. Мұрынның екі жанын, мұрын-ерін қатпарлары және т.с.с - бұл 
визуалды бөліктердә аздап қараңғыланады. 

Жарқыл – бұл заттың одан да көлемді болуы үшін дөңес бөлігіне 
жағылатын ең жеңіл (күңгірт немесе жылтыр) дақ. 

Осы кескіндемелік құралдарды макияжда Тәжірибелік қолдану 
мысалдары: көлемді ұлғайту үшін беттің сол немесе басқа бөлігіне, көз 
аймағына, безендірілмейтін мұрын-ерін қатпарларына, кішкентай мұрынға 
немесе батып кеткен иекке назар аудару керек; бөлектеу, көлемді ұлғайту, 
беттің кейбір бөлігінің тереңдігінен «алып тастау» мақсатында жылтырмен 
сәйкес косметикалық құралдарды қолданған дұрыс. Заттың бір бөлігінің 
жарықтануы мен екінші бөлігінің көлеңкеленуіне байланысты адам көзі 
затты көлемде қабылдайды. Бояу – кескіндеменің ең мәнерлі құралдарының 
бірі. Оның көмегімен суретші көлемді мүсін жасайды, үш өлшемді әлем 
елесін жасайды. Макияжда ашық және күңгірт тондарды қолданып, оның 
пішіні мен бөлшектерін нақтылау, сонымен қатар қажет болған жағдайда 
оларды өзгерту үшін бет модельденеді және түзетіледі. Қара бояулар 
контурларды тарылтады, контурларын тереңдетеді, заттың өзін бөледі, ал 
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жеңіл реңктер оны кеңейтеді, жақындатады, үлкейтеді. Сондықтан, 
оптикалық түрде азайтуды, тереңдетуді, тарылтуды қалайтын барлық 
детальдар қараңғы тонмен немесе ұнтақпен қапталған, ал керісінше 
көбейтуді, кеңейтуді қалайтындар жеңілдетіледі 
 

 
 

3.44. сурет – Бет әрлеуді орындау кезінде жарық пен көлеңке 
 

Бет әрлеуге арналған қыл-қаламдар 
 

     Макияж қыл-қаламдарының әр түрлі түрлері бар, олардың 
әрқайсысында сыртқы айырмашылықтар ғана емес, сонымен қатар әр түрлі 
көлемде болады. Құралды дұрыс таңдау және оны қолдану мүмкіндігі 
макияждың сәтті кілті болып табылады. Түстердің тегіс өтуі, өткір екпіндер 
мен айқын сызықтар жасау, шекараларды тамаша түктеу - осының бәрі және 
тағы басқалары макияж қыл-қаламдарын сауатты қолдануды қамтамасыз 
етеді. Аспаптар ерекшеленетін негізгі параметрлерді қарастырайық. Үйінді 
сапасы - іргелі факторлардың бірі. Кәсіби визажисттер өз жұмыстарында 
құмырадан немесе тиін жүнінен жасалған табиғи қылшықтары бар өнімдерді 
жақсы көреді. Мұндай құрал косметиканы бұзбайды және оның теріге 
барынша жұмсақ әрі сапалы таралуын қамтамасыз етеді. Мұндай 
материалдардан жасалған кәсіби макияж қыл-қаламдары өте қымбат. 
Сондай-ақ,«дымқыл косметикамен» жұмыс істеуге болмайды. Табиғи 
толтырғыштарға мыналар жатады: 

Шаш бағанасы. Жіңішке және серпімді шашты қолдану ең 
Тәжірибелік болып табылады. Бұл материал көбінесе көз макияж 
щеткаларында кездеседі. Баған щеткаларының ерекшелігі - жұмсақ ұзын 
ұшының болуы. Мұндай құрал мерзімінен бұрын бұзылмауы үшін оны 
қолдану тек құрғақ косметикамен шектеледі. 
   Түлкінің жүні. Теріге қызарғыш пен ұнтақты жағуға арналған 
құралдар жасалынатын табиғи материал. Үйде қолдануға өте қолайлы. 

 Ешкінің жүні. Құрғақ өнімдердің барлық түрлерімен жұмыс істеу 
үшін өте танымал материал. Тығыздығына байланысты ешкі жүні 
косметиканы араластыруды ең қарапайым және сапалы етеді. 
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Пони шаштары мен тиіндер. Құрғақ және ағынды косметикалық 
құрамдарды қолдануға өте ыңғайлы. Бұл материалдардың көпшілігі көз 
макияжына арналған щеткаларды жасауға арналған. 

Жасанды материалдардан жасалған заманауи бұйымдар сапасы 
жағынан табиғи макияж щеткаларынан еш кем түспейді. Операцияның 
барлық мүмкін кемшіліктері тек арзан, сапасыз өнімге тән. Қазіргі уақытта 
таклон мен нейлоннан жасалған синтетикалық щеткалар бар 

Синтетикалық шаш – сұйық, кілегейлі және майлы құрылымдармен 
жұмыс істеуге арналған материал, өйткені ол майды сіңірмейді. Бұл 
щеткаларды косметиканы дымқыл жағу үшін қолдануға болады. Ұнтақ 
щеткада тек пайдалану кезінде көтерілетін ұзын қылшық болуы керек. 
Ұнтақпен толтырылған түктер көтеріліп, щетка соңғы жұмыс формасын 
алады. Реттеу щеткасы әрдайым кең, тегіс және дөңгелектелген. Сондықтан 
дақтармен немесе сызықтармен қалың немесе кремді жасырғышты қолдану 
өте қолайлы. Қызарған щетка әдетте тегіс болады. Үйінді өте ұзақ емес. 
Вилли, басылған кезде, қызаруды барлық бағытта жақсы көлеңкеде ұстаңыз. 
Ерін далабының щеткасы барлық жағынан бірдей дөңгеленген пішінге ие. 
Оның үйіндісі қысқа және тығыз тартылуы керек. Қабақ бояуы щеткалары 
әртүрлі мөлшерде болады. Осылайша, оларды қабаққа түс дақтарын жағу 
үшін де, көлеңкелеу үшін де қолдануға ыңғайлы. Көзге арналған щетка 
әрдайым дөңгелек, ұшы үшкір. Жұқа болуы мүмкін. Қылқалам қадасы 
басылған кезде әр түрлі бағытта жайылмаған жағдайда ғана, көз контурының 
сызығы мінсіз болмайды. 

Санитарлық ережелерге сәйкес, шеберде қылшықтардың қосарланған 
жиынтығы болуы керек, өйткені барлық құралдар жұмыс кезінде 
дезинфекциялауды қажет етеді. Клиентпен жұмыс жасағаннан кейін 
щеткаларды жылы сумен, сабынмен немесе сусабынмен ақырын жуып тастау 
керек, өйткені оларды жұмсақтықпен шашқа арналған бальзаммен емдеуге 
болады. Макияж жасамас бұрын, сіз клиенттің бет терісін мұқият тексеріп 
алуыңыз керек. Безеулер, аллергиялар, герпес кезінде макияж жасамау 
жақсы, бас тарту себебін түсіндіріп. 
 

Қауіпсіздік және инфекциялық бақылау 
 
• Әрбір макияж сессиясына дейін және кейін қолыңызды жуыңыз және 

залалсыздандырыңыз. 
• Әр макияж сессиясынан кейін щеткаларды зарарсыздандырыңыз. 
• Мүмкіндігінше бір реттік аппликаторларды қолданыңыз және 

қолданғаннан кейін лақтырыңыз. 
• Косметиканы контейнерлерден тікелей аулақ болыңыз. 
• Өнімнің қажетті мөлшерін палитрада шпательмен салыңыз. Егер сізге 

көбірек қажет болса, басқа күрекшені қолданыңыз. 
• Әрбір клиентке жаңа шапанды қолданыңыз. 
• Әрбір қолданар алдында және кейін қарындашты қайрап отырыңыз. 
• Клиенттің қызаруы, ісінуі немесе қабынуы байқалса, өнімдерді алып 
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тастаңыз - косметикаға аллергиялық реакция белгілері. 
• Өнімнің немесе құралдың клиенттің көзіне түсіп кетуіне жол бермеу 

үшін қосымша сақтық шараларын қолданыңыз. 
• Денеңізді және ауыз қуысының гигиенасын қадағалап, клиентті 

тырнап алмау үшін тырнақтарыңыз жақсы өңделген болуы керек. 
• Дресс-кодтың сақталуы. 
 
3.13.2. Түс теориясы 

                                      
 Түсті дөңгелек - бұл хроматикалық біріншілік (I-қызыл, сары, көк), 

екінші реттік (II-сарғыш, жасыл, күлгін) және үшінші реттік (III-қызыл-
сарғыш, сары-сарғыш, сары-жасыл және т.б.) дөңгелек қатынасы. түс 
топтары және олардың реңктері. Осы жүйенің арқасында түстердің құзыретті 
комбинациясының техникасы айтарлықтай жеңілдетілді (Сурет 3.45). 

 
3.45. сурет - Түстер шеңбері 

 
Түс заңдылықтарын білу макияж өнерінде шашты бояу сияқты 

маңызды. Есіңізде болсын, барлық түстер үш негізгі түстерден тұрады: 
қызыл, сары, көк, олар сондай-ақ негізгі түстер деп аталады. Қалған түстер 
олардың туындылары немесе қайталама болып табылады. Олар тең 
пропорцияда екі негізгі түсті араластыру арқылы алынады. Қызғылт сары 
сияқты қайталама түстер қызыл түсті сарыға араластыру арқылы алынады; 
жасыл - көкпен сары; күлгін-қызыл түспен көк және т.б 

Негізгі және қосымша түстерді бірдей пропорцияда араластыру арқылы 
үшінші реңктер жасалады. Түсті дөңгелекте бір-біріне қараған түстер бірін-
бірі толықтыратын түстер деп аталады. Мысалы, жасыл-қызыл түстің бірін-
бірі толықтыратын түсі. Егер сіз қосымша түстерді араластырсаңыз, олар бір-
бірін бейтараптандырады. Бұл терінің косметикалық кемшіліктерін жасыру 
үшін макияжда өте тиімді қолданылады. 
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Егер табиғи көлеңке болса: сәйкесінше қолданыңыз 
Сары ............................күлгін негіз 
Қызыл ..........................жасыл негіз 
Жасыл........................... қызыл негіз 
Көк / күлгін ...................сары / қызғылт сары негіз 

 
Түстің 2 түсінігі бар: хроматикалық және ахроматикалық. 

Хроматикалық-бұл барлық түсті пигменті бар талады түрлі түстері, 
ахроматикалық ақ, қара, сұр. Көз акроматикалық түстердің үш жүзге дейінгі 
және он мыңдаған хроматикалық реңктерін ажырата алады 

Хроматикалық түстер. Бұл күн спектрінің жергілікті түстері: қызыл, 
сарғыш, сары, жасыл, көк, күлгін. Бұл негізгі және қосымша түстер. 
Хроматикалық түстер шеңбер бойымен орналасуы мүмкін, нәтижесінде 
түстер шеңбері пайда болады (3.46-сурет). 

Ахроматикалық түстер. Ол қара, ақ және сұр. Оларда бояғыш түс жоқ 
- пигмент. Бұл түстер тек қанықтылық дәрежесімен сипатталады. 

          
 

3.46. сурет - реңк, көлеңке, көлеңке 
 

Қанықтық, реңк, қарқындылық 
Реңк - тонның беріктігі бойынша негізгі түстен ерекшеленетін түс түрі 

(3.46 сурет) 
Қауырсын - бұл түстің нөлге айналуы (3.46-сурет). 
Қанықтық - бұл түстің ашық немесе қараңғылық дәрежесі (3.46-сурет) 
Көлеңке - қара немесе суық реңктердің көлеңкелерін қосу арқылы 

қараңғыланады (3.46-сурет). 
Қарқындылық - бұл түстің түсті дірілі (3.46-сурет). 
Тон жылы немесе суық түсті анықтайды 
Ағартылған түстер - бұл ақ түске араласқан түстер (3.46-сурет) 
Қою түстер - қара түстермен араласқан түстер (3.46-сурет) 
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3.13.3. Түс схемалары 
Монохроматикалық түс схемалары макияж кезінде бір түсті (әр түрлі 

қанықтылық пен қарқындылықпен) қолданумен сипатталады. 
Түсті дөңгелекте үш түсті қатар қолданатын байланысты түс схемалары 

күндізгі макияж үшін жиі қолданылады. 
Үшінші реңктегі схемалар үш дөңгелектің түстер шеңберіндегі үш 

түстерді пайдаланады және көбінесе контрастты макияж үшін қолданылады. 
Қосымша түстер схемасында ең үлкен контрастқа қол жеткізу үшін 

түстер шеңберінде бір-біріне қарама-қарсы түстер қолданылады. Мұндай 
схемалар көбінесе мәнерлі көз макияжын жасау үшін қолданылады. Бөлінген 
қосымша сызба – бұл таңдалған негізгі тонды керісінше екі ұқсас тонмен 
қосу. Яғни негізі «қосымша схема» алынады, оның бір шеті, қалай болса, 
солай бөлінеді.  
 

 
3.47.сурет - Түс схемалары 
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3.13.4. Түс түрлері 
  
Әдеттегі көктем 
 
Көктемгі типтің арасында аққұбалар жиі кездеседі. Бұл жағдайда 

шаштың түсі, әдетте, алтын реңкке ие, кейде қызыл болады. бірақ шаш 
қоңыр, ашық түстен орташа реңкке дейін болса да, оларда әлі де жылы алтын 
сары немесе қызғылт-алтын реңктері бар. Көбінесе шаш табиғи жеңіл 
жіптермен жарқырайды. Көктемгі типтегі шаштар алтын түсіне пигменттер 
қоспасынан қарыз болады, онда сары-қызыл композиция сұр-қоңырдан 
басым болады. жалпы алғанда, көктемгі шашта бірдей "жылы" күзгі шашқа 
қарағанда пигменттер аз болады, сондықтан олар жеңілірек және мөлдір 
болып көрінеді және ешқашан бал немесе алтын қоңырдан күңгірт болмайды 

Көктемгі типтегі әйелге нәзік алтын түстес мөлдір бозару тән. Тері 
көбінесе жұқа қызарумен жабылған, бірақ ол ешқашан көкшіл болып 
көрінбейді, бірақ жылы шабдалы реңіне ие. Бұл ерекше келбеттің арқасында 
көктемгі түрі өзінің жаңа, табиғи сәулелерімен ерекшеленеді. 

Еріндер табиғи жылы қызыл түске ие, ол жаз бен қыстың еріндерінің 
бозғылт көкшіл суық түсінен түбегейлі ерекшеленеді. 
Егер көктемгі типтегі сұр немесе алтын қоңыр  сепкілдер болады.Кірпіктер 
мен қастар шашпен бірдей ашық немесе қоңыр түсті болады. Егер олар 
қараңғы болса, онда мүлдем көп емес. тері түсінің бозаруы мен нәзіктігіне 
қарамастан, көктемгі түрі көбінесе қара қоңыр түске дейін жақсы жағылады. 
Содан кейін тері жылы, қызғылт бал немесе алтын қоңыр реңкке ие болады 
(3.48-сурет). Бұл көктемгі түрі күзден ерекшеленеді, ол әдетте қиындықпен 
күйіп кетеді. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.48. сурет - Көктемгі түс түрі 
 

 
Әдеттегі жаз 
 
Жазғы типтегі шаш түсі күл реңкімен сипатталады. Ол терінің, еріннің 

және көздің суық түстерімен тамаша үйлеседі. Бозғылт түстер шашта сары-
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қызылдан басым болатын сұр-қоңыр пигменттің үлкен үлесіне байланысты 
пайда болады. Бірақ тұтастай алғанда, жазғы типтегі шаштың пигменті сол 
суық қысқыға қарағанда айтарлықтай аз, сондықтан жазғы шаштың табиғи 
түсі күлден гөрі күңгірт болмайды. Жазғы типте жиі кездесетін аққұба 
шаштарында күміс күл пайда болады. 

Жазғы түрдің түсі суық негізгі тонмен сипатталады, соның арқасында 
терісі өте асыл және нәзік болып көрінеді. Жаз түрін бірден тану оңай емес, 
өйткені ол үш нұсқада кездеседі: 1) ақшыл, біркелкі фарфор түсі; 2) терісі 
қанға жақсы еніп, суық қызғылт түсті мөлдір мөлдір жұқа ыдыстармен; 3) 
диагноз қою ең қиын болатын жеңіл, суық зәйтүн тонусымен теріні. Күмәнді 
жағдайларда сіз жазғы келбетті біржақты сипаттайтын келесі белгілерге 
назар аударғаныңыз жөн: туу белгілері немесе сепкілдер әрқашан сұр немесе 
күлдік реңкке ие (ешқашан алтын емес және қызыл қоңыр емес). Қастар, 
шаш сияқты, әрдайым күл түсіне ие және ешқашан алтын болмайды. Ерін 
түсі өте суық қызғылт. Өте бозғылт, жеңіл сорттарын қоспағанда, жазғы түрі 
өте жақсы болады, ал терісі асыл зәйтүн түсі алады (3.49-сурет), ол көктемгі 
немесе күзгі түрінен мүлдем өзгеше - ешқашан қызыл түске ие болмайды. 
 

 

 
3.49. сурет- Жазғы түс түрі 

 
 
Әдеттегі күз 
 
Күзгі типтегі шаш түсі интенсивті, қаныққан қызыл және алтын-қызыл 

түстермен ерекшеленеді, олар экспрессивті көздермен және көбінесе терінің 
сепкілімен үйлеседі. Күзгі түрі қызыл және сары пигменттердің жоғары 
мөлшеріне байланысты осы қызықты колоритке ие. Күзгі типтегі бұл 
пигменттер мөлдір алтын шашты көктемгі түріне қарағанда анағұрлым тығыз 
толтырады. Сондықтан, күзгі типте шаш қара нюанстарға ие бола алады. 

Күзгі типте терінің екі нұсқасы бар: 1) жеңіл, бірақ жылы піл сүйегі 
немесе шампанның алтын көлеңкесі; мұндай терінің бозаруы қызыл шаштың 
жарқын түсімен тиімді түрде қарама-қайшы келеді; 2) ашық алтын немесе 
шабдалы тонының түсі, ол көктемгі типтегі жылы түстен гөрі интенсивті 
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және әдетте, көктемге тән шабдалы қызаруы болмайды. Көптеген күзгі 
типтегі әйелдер сепкілдер мен қалдарға бейім, олар әрдайым қызыл немесе 
ашық түсті болады (3.50-сурет). Қастар көздің түсіне немесе бір реңкке 
сәйкес келеді. Күзгі қызыл сары аққұбалардың көздері көбінесе қалың, бірақ 
тым жеңіл кірпіктермен қоршалған, бұл көздерді контурдан айырады. Бірақ 
күзгі типтегі барлық әйелдердің еріндері жарқырайды, бірақ олардың 
барлығы жаман күйеді! Күн көбінесе терінің қызаруын тудырады, сондықтан 
оны болдырмау керек. 

 
3.50 сурет - Күзгі түс түрі 

 
Әдеттегі қыс 
 
Табиғи көкшіл реңкпен қара қоңыр, қоңыр-қара немесе таза қара - бұл 

қысқы түрдегі шаштар. Олар фарфордан жасалған жеңіл тері өңіне қарама-
қайшылық жасайды, басқа түстерге ұқсамайды. Қысқы типтегі шашқа суық 
көкшіл немесе күлді астар тән. 

Қызыл нюанстармен абай болыңыз - олар қысқы түрді айтарлықтай 
жеңілдетеді. Сондықтан, егер сіз өзіңізге қызыл көлеңке жасағыңыз келсе, 
бұл қараңғы баклажан бояуы болсын 

Қысқы түрдің түсі суық көкшіл астармен және қызарусыз 
біркелкілікпен сипатталады. «Қысқы» келбеттің екі түрі бар: 1) Ақшақардың 
түрі: терісі өте жеңіл, сонымен бірге мөлдір және таза, ол керемет-фарфор 
болып көрінеді. Беттің бозаруы өте сирек жағдайда ғана қызарған қызғылт 
тыныспен жандандырылады. Мұндай терінің түсі болғанымен, ол қоңыр 
емес, нәзік зәйтүн тонусына ие болады; 2) оңтүстік тип: терінің салқын, сәл 
зәйтүн реңі бар, оны күзгі типтің интенсивті нұсқасымен шатастыруға 
болады. Қысқы түрін дәл анықтай алатын сенімді белгі – терінің 
пигментацияға қабілеттілігі, күн сәулесінде ол тез зәйтүн күйгенін алады. 
Қысқы түрді қара кірпіктер мен қастармен, сондай-ақ сарыдан гөрі көгілдір 
түске ұмтылатын ерін түсімен оңай тануға болады (3.51-сурет). 
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3. 51. сурет - Қысқы түс түрі 
 

3.13.5. Бет пішінін анықтайтын бет пропорциялары 
 
 Шартты түрде мінсіз тұлға үш бірдей бөлікке (жоғарғы, орта, төменгі) 

төрт жолға бөлінеді: біріншісі маңдайдың шетіне жанасады, екіншісі мұрын 
көпірі арқылы, қас сызығы бойымен, үшіншісі мұрын негізі арқылы, ал 
төртіншісі иектің ұшына жанасады (сурет.51 ). Көз қарашықтарының деңгейі 
бүкіл басын биіктігі бойынша екі бөлікке бөледі (жоғарғы және төменгі). 
Мұрынның қанаттары аймағындағы ені көздің ішкі бұрыштары арасындағы 
қашықтыққа тең, өз кезегінде бұл қашықтық пальпебральды жарықшаның 
ұзындығына тең (3.5-сурет). 

Дұрыс қабақ қиылысу нүктесінен мұрынның түбімен және көздің ішкі 
бұрышымен сызылған түзу сызықтан басталып, қиылысу нүктесінде 
мұрынның түбімен және көздің сыртқы бұрышымен сызылған түзумен 
аяқталуы керек (3.52-сурет). 

Беттің дұрыс пішінінің стандарты – бұл маңдайдың, бет сүйектерінің, 
төменгі жақ пен иектің тегіс контурларымен ерекшеленеді және сопақшаға 
сәйкес келеді. Осылайша, дұрыс пропорционалды бөлшектері бар сопақ беті 
әдеттегідей идеалды болып саналады. 

 Нақты өмірде мұндай қатаң пропорцияларға сәйкес келетін жүздерді 
табу өте сирек кездеседі. Бет пішіндерінің әртүрлілігі шартты түрде негізгі 
жеті түрге дейін азаяды: сопақ, дөңгелек, шаршы, үшбұрышты, трапеция 
тәрізді, ұзартылған, алмас тәрізді, суретті қараңыз. 

Көбіне бір адамда екі немесе одан да көп формалардың элементтері 
болады. Бұл жағдайда тұлғаға тән белгілері басым болатын формаларға 
жатады. Бет пішінін және болашақта оны түзетуді дұрыс анықтау үшін әр 
пішіннің ерекшеліктерін білу қажет. 

Дөңгелек бет – тұлғаның көлденең және тік өлшемдері бір-біріне 
жақындайды. Храмдар, төменгі жақ және иек аймақтары дөңгеленген, 
контуры жұмсақ. 

Квадрат бет - төменгі жақтың бұрыштары дамыған, тұлғаның жоғарғы 
және төменгі бөліктерінің тікбұрышты контурлары. 

Үшбұрышты бет маңдай мен бет сүйектерінде кең және иекке қарай 
тарылған. 
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Трапеция тәрізді бет – төменгі жақтың айқын бұрыштарымен 
сипатталады. Беттің жоғарғы жағы төменгі жаққа қарағанда әлдеқайда тар. 

Ұзартылған бет – көлденеңінен тік өлшемдердің күрт басым болуымен 
сипатталады. Бұл тұлға жоғары маңдаймен және ұзартылған иекпен 
сипатталады. 

Гауһар тәрізді бет – кең бет сүйектері бар, беттің жоғарғы және төменгі 
бөліктерінде тарылған (3.52-сурет). 

 
ВС-Се-EF 
AD-DF 
OR-KL-PK 

3.52. сурет- Бет пропорциялары 
 
Бет пішінін анықтайтын 5 белгі бар: 
1. Үш бөліктің қатынасы 
2. Қандай бөлік айқынырақ - алдыңғы немесе бүйірлік 
3. Зигоматикалық сүйек қалай өрнектелген және иектің пішіні қандай? 
4. Бет жағында қандай сызықтар басым болады - тік немесе көлденең 
5. Төменгі жақтың тармақтары қалай өрнектеледі (3.53-сурет) 
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3. 53. сурет - Бет пішіндері. 

 
3.13.6. Бетті оқу, пропорциялар, бет бөлшектері 

 
Бетті оқу 
Жоғары білікті макияждың негізгі алғышарты - бет түрін анықтау. «Бет 

түрі» ұғымы «бет пішіні» ұғымына қарағанда кеңірек. Соңғысы бетті кез-
келген геометриялық пішінге келтіретін сыртқы көріністі сипаттайды: гауһар 
тәрізді, төртбұрышты, дөңгелек т.б. Бетті оқудың шартты түрде қабылданған 
процедурасы бар: 1) бет сопақ пішіні; 2) бет бөлшектерінің пішіні: маңдай, 
қас, көз, мұрын, ерін, иек; 3) түс коды, киімнің түсі; 4) терінің түрі мен 
жағдайы; 5) жас және жалпы стиль; 6) макияждың мақсаты. Сыртқы түрін 
осындай егжей-тегжейлі зерттеу негізінде келесі модификацияға қорытынды 
жасалады. 

 
Макияж ережелері 
Макияж жасаудың үш негізгі ережесі бар. Бірінші ереже - макияж тек 

сау теріге қолданылады. Екінші ереже - макияж табиғи және орынды болуы 
керек, яғни оның мақсатына сәйкес болуы керек (іскерлік, күндізгі, үйлену, 
кешкі, театрландырылған, мерекелік, карнавал және т.б.), даралықты атап, 
сыртқы көріністің табиғи деректерімен үйлесіп, жалпы стильге сәйкес келеді. 
әйелдер. Үшінші ереже - макияж түс схемасы стильдің жалпы үйлесімділігін 
сақтауы керек, көздің, киімнің, шаштың түсімен үйлесуі керек. 
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Көздер 
Біз көзді олардың жиынтығына қарай: орналасуына, пішініне, көлеміне, 

түсіне және мәнерлілігіне қарай бағалаймыз. Пальпебральды жарықшақтың 
көлеміне қарай көздер ажыратылады: бадам тәрізді, тілік тәрізді (монғолша), 
дөңгелек, кішкентай, үлкен. Көз алмасының орбиталық қуыста орналасу 
сипаты көзді анықтайды: қалыпты, терең және шығыңқы. Көздің ішкі 
бұрыштары арасындағы қашықтыққа байланысты олар жақын және кең 
жиынтық болып бөлінеді. Көз осьтерінің орналасуы да әр түрлі. Ось - көздің 
сыртқы және ішкі бұрыштары арқылы жүргізілген шартты түзу сызық. Ось 
келесідей болуы мүмкін: 1) көлденең (бұрыштары бірдей деңгейде) 2) 
көтерілу (сыртқы бұрышы ішкі бұрышынан жоғары) 3) құлап (сыртқы 
бұрышы ішкі бұрышынан төмен). Идеал бадам тәрізді көздер болып 
саналады, олардың арақашықтығы көздің ұзындығына тең, ал ішкі және 
сыртқы бұрыштары бір деңгейде орналасқан 

Мұрын 
Мұрын формаларының әртүрлілігі шартты болуы мүмкін; схемалық 

түрде қарапайым призмаға келтіріңіз. Мұрын призмасының төрт беті бар: 1) 
маңдай (артқы); 2) көлденең (табан); 3) екі жағы. Профильдегі мұрынның 
негізгі формалары: 1) ойыс (мұрын мұрын); 2) түзу; 3) дөңес; 4) өркешпен; 5) 
толқынды күріш 3 (65). Сонымен қатар, мұрындар ұзын, қысқа, кең. 

Маңдай 
 Маңдайдың пластикалық пішіні маңдай сүйегінің анатомиялық 

ерекшеліктерімен анықталады. Маңдайдың келесі формалары ажыратылады: 
1) биік; 2) төмен; 3) кең; 4) тар. Профильдегі маңдай болуы мүмкін: 1) дөңес; 
2) қиық 

Ерін 
Ерні тері асты майымен және шырышты қабығымен жабылған ауыздың 

айналмалы бұлшықетімен қалыптасады. Ерін формасы келесідей болуы 
мүмкін: 

1) қалыпты 2) жіңішке; 3) кең; 4) ісінген; 5) асимметриялы; 6) 
бұрыштары төмендетілген. Еріннің классикалық формасы - «Венера 
садақтары» (жоғарғы ерні қисық садақ тәрізді). 

Қас 
Қас – көз туралы күрделі ұғымның бөлігі. Қастың негізгі 

физиологиялық қызметі өзінің табиғаты бойынша көзді терден қорғауға 
арналған. Бірақ қазір олар бетті безендіретін және оның сипатын білдіретін 
сәндік элемент ретінде қабылданады. Қас тұлғаның тепе-теңдігін жасай 
алады немесе бұзады, көздің сұлулығы мен тартымдылығын баса алады 
немесе керісінше, бетке жағымсыз көрініс береді, оның сол немесе басқа 
кемшіліктерін күшейте алады. Егер қас дұрыс пішінделмеген болса, барлық 
макияж мағынасыз болып қалуы мүмкін. Сондықтан олардың құрылымын, 
пішіндері мен сызықтарын білу қажет.  

Қас құрылымында келесі бөліктер ажыратылады: 1) бас - мұрынға 
орналасқан қалыңдатылған бөлік; 2) дене - ортаңғы бөлік; 3) құйрық - бұл 
сыртқы бөлік. 



210

  

 
 
  

Шаштың қалыңдығына қарай қастар: 1) кең; 2) жұқа; 3) ұзын; 4) 
көпірде балқытылған. Қас өзінің траекториясында доға тәрізді болады. Егер 
бас пен құйрықты визуалды түрде түзу сызықпен байланыстыратын болса, 
онда оның бағытына байланысты қастың келесі сызықтарын анықтауға 
болады: 1) көлденең; 2) көтерілу; 3) төмендеу. Қастар да болуы мүмкін: 1) 
тегіс; 2) түзу; 3) үзіліспен; 4) дөңгелек; 5) «үй» (3.54-сурет). 

 

 
 

3.54. сурет - Қас формалары 
 

3.13.7. Макияждың түрлері мен мақсаттары 
 
Әрдайым әйел сәнді косметиканы жарқын, әдемі және назарын аудару 

үшін қолданды, бірақ АҚШ-та 20-шы жылдары ғана теріні күтуге арналған 
ерін далабы, ұнтақ және кремдер өндірісінде алғашқы косметикалық 
мәселелер пайда болды. Киноның алғашқы жеңістері мен кино 
жұлдыздарына деген сүйіспеншілік көптеген әйелдерді өздерінің пұттарына 
ұқсас етіп өз бет-әлпеттерін түзетуді немесе олардың қадір-қасиеттерін 
көрсеткілері келді. Осы кезде визажист мамандығы дүниеге келді. 

Визажист (француз тілінен аударғанда visage - бет) суретші, дизайнер 
немесе беттің сәулетшісі. Мысалы, АҚШ-та макияж суретшісін визажист деп 
атайды. 

«Макияж» ұғымы екі мағынаға ие: бір жағдайда бұл макияж 
суретшісіне арналған жұмыс материалы түріндегі макияжға дайындықты, 
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екіншісінде бет дизайны өнерін білдіреді. Қазіргі уақытта дәрі-дәрмектердің 
үлкен ассортименті шығарылып жатыр, бұл тұлғаны безендіруге мыңдаған 
мүмкіндіктер туғызуда. Сонымен қатар, жеке қызмет түрі ретінде макияжға 
сұраныс артып келеді. Сондықтан мамандық барған сайын танымал болып 
келеді. 

Визажист терінің барлық түрлері мен қасиеттерін, оны өңдеу әдістерін 
білуі керек м бұл оның қызмет ету саласы болып табылатын тері. кез-келген 
тері декоративті косметикалық препараттарға төзбейді, майлы тері қартаю 
немесе құрғақ теріге қарағанда мүлдем басқа тонды қажет етеді. Дәл сол 
маскировкаға қатысты, яғни ақаулар мен ауытқуларды маскалау әдістері. 
Сәндік косметиканың кең түсті палитрасы әр визажистке өзіндік стилін 
табуға мүмкіндік береді. 

Макияж түрлері: 
Күндізгі макияж – бұл беттің әдемі бөлшектеріне баса назар аударатын 

және оның кемшіліктерін жасыратын шебер, ұқыпты және ақылды макияж, 
ал бояулар тек сәнді емес, бетті «сергітуі» керек. Күндізгі макияж үшін жеңіл 
реңктер және, әдетте, нәзік түстер қолданылады. Есіңізде болсын, макияж 
неғұрлым ұстамды болса, соғұрлым ол табиғи көрінеді, демек, таңертеңнен 
кешке дейін орынды болады. Күндізгі макияж күндізгі жарықта жасалады. 

Кешкі макияж – ерекше жағдайларға арналған макияж. Ол күндізгі 
макияжға қарағанда жарқын болуы керек, өйткені ол жасанды 
жарықтандыруға арналған. Кешкі макияжды жасау кезінде сіз жарқын және 
әртүрлі түстердің сәндік косметикасын қауіпсіз пайдалана аласыз. 
Косметиканың түстерін сіздің қалауыңыз бойынша ғана емес, киіміңіздің 
немесе түрлі аксессуарлардың түсіне сәйкес таңдауға болады. 

Іскери макияж – іскерлік макияждың негізгі қағидалары: мінсіз тегіс, 
күтімі жақсы тері, контур сызықтары, макияжда ашық түстердің болмауы, 
сәндік косметиканың пастельді реңктерін беруді қалау. 

Экологиялық макияж – бұл табиғи, боялмаған, денсаулық пен 
сергектікпен жарқыраған бетке арналған стильдеу. айта кету керек, бұл 
жағдайда біз сәндеу туралы сөйлесеміз, бірақ ешқандай жағдайда макияждың 
толық болмауы туралы. Шындығында, макияжсыз бет ешқашан нәзік және 
шебер тонмен өңделгендей қызықты әрі қызықты болып көрінбейді. 
Экологиялық макияждың тән ерекшелігі – сәндік косметиканы табиғи 
тондарда мүмкіндігінше табиғи реңктерге жақындату. Бұл әсіресе қабақ 
бояуы, қызару және ерін далабына қатысты. Макияждың бұл түрі үшін келесі 
реңктің реңктері қолданылады: бежевый, кілегей, мөлдір ақ және т.б. 
Қызарған және ерін далабының тондары: ақшыл-қызғылт, бежевый кірпіш, 
қоңыр. Макияждың бұл түрінде маржаны аздап әсер ететін косметика жақсы 
көрінеді. Макияждың осы түріне сәйкес бет терісі көбінесе щектің ортасына 
жағылады, ол сау табиғи қызаруды имитациялайды. 

Эротикалық макияж. Сексуалды макияждың негізгі екпіндері: 
ұзартылған жылтыр көздер және ылғал жылтырмен сезімтал, бедерлі ерні. 
Бұл макияж кешкі жарықта әсерлі көрінеді. Қуанышты сексуалды көрініс 
үшін көздің көлеңкесін қабаққа жағыңыз, сонда ол көзден тысқары болып, 
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көздің пішінін визуалды түрде ұзартады. Еріндерді контурлы қарындашпен 
сызыңыз, оларды толығырақ және дөңгелектеу үшін. Жоғарғы ерніңізге 
сезімтал, қисық контур беріңіз. Пайда болған кеңістікті ең шырынды, 
қаныққан түсті далаппен бояйды. Осыдан кейін, төменгі еріннің ортасына 
іргетастың өлшемін сөзбе-сөз миллиметрмен жағып, оны жақсылап 
араластырыңыз. Бұл сіздің аузыңызды көрнекті және көрнекті етеді. Соңында 
макияжды ерін жылтыратқышымен толықтырыңыз. 

Тұрақты макияж – түзету татуировкасы. Оның көмегімен ерінге, 
қабақтың шеттеріне және қастарға қажетті контурларды жағуға болады. 
Қаласаңыз, сіз осы бет-әлпет сызықтарының табиғи сызықтарын аздап түзете 
аласыз. Тұрақты макияж үшін қалаған түстің бояғыш құрамы тері астына 
арнайы инемен енгізіледі. Шұңқырдан қалған нүктелердің тұтас сызығы 
қажетті контурды жасайды. Тұрақты макияж бассейнде, жағажайда, сондай-
ақ әйел өзін жақындарының алдында өзін табиғи, табиғи түрде көрсеткісі 
келмейтін жағдайларда ыңғайлы.Тұрақты макияж әр 2-3 жыл сайын жаңарып 
отыруы керек. 

Жастарға арналған макияж – пастелді түстермен жасалынуы керек 
және көлеңке, сүрме, ерінді безендіре отырып, жеңіл қаспен сызылған болуы 
керек. бірақ жастардың макияж және сән тұжырымдамалары ажырамас, 
өйткені әсіресе жас кезіңде сәнді көрінгің келеді. Макияж суретшілері әр 
түрлі түстер мен реңктер ғана емес, сонымен қатар стильдер араласатын 
жарқын макияж ұсынады. 

Орта жастағы әйелдерге арналған макияж. Орта жастағы әйелдер 
макияжға өте мұқият болу керек. Жасы бойынша күнделікті макияж 
мүмкіндігінше табиғи және жеңіл болуы керек және терінің жасқа 
байланысты өзгерістерін жасыруы керек: әжімдер, қартаю дақтары және т.б. 
кешкі макияж сәл жарқын болуы керек, және көзге немесе ернге баса назар 
аудару керек. Сіз ерні мен көзін бір уақытта баса аласыз, ең бастысы 
түстердің үйлесімділігі. Таза және кәсіби көрініс үшін талғампаз жастағы 
әйелдерге түссіз тоналды кремдер мен жақсы жасыратын жасырғыш 
құралдарды қолдануға кеңес беріледі. 

Ерекше талғампаз жастағы әйелдерге арналған макияж барлық 
түзетулерді қамтуы керек және пастельді түстермен жасалуы керек. Осы 
жаста сізге жарықты көрсететін негіздерді пайдалану керек, өйткені олар 
әжімдердің пайда болуын аз сезінеді. күңгірт қабақ бояуларын қолдану керек, 
өйткені жылтыр әжімдерді баса көрсетеді, төменгі кірпіктерді қараңғы 
көрінбеуі үшін және теріні шаршатпайтындай етіп салу қажет емес. Көз 
контуры мен тушь сұр немесе қоңыр болуы керек, өйткені қара өте қатал. 
Қызғылт және ерін далабы күңгірт түстерде күңгірт болуы керек. 

Татуировка (татуагги - ағылшынша татуировкасы) – түсінің 
қарқындылығын 3-5 жыл бойы сақтауға мүмкіндік беретін 1-2 мм тереңдікке 
енгізілген бояғыштарды қолданып бірнеше байланыстырылған инелермен 
шаншып, теріге өшпейтін түс үлгісін жағу. 

Фантазиялық макияж – бұл сәнді шаштардың әр түрлі шоулары мен 
заманауи макияж трендтері үшін орындалатын әдеттен тыс абстрактілі 
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макияж. Мұндай макияж визажисттің талғамы мен стилін ерекше атап өтіп, 
соңғысының сәннің заманауи трендіне сәйкестігін көрсетеді. Күнделікті 
өмірде фэнтези макияж шоу-бизнесте, карнавалда және т.б. Бұл макияждың 
ерекшелігі - ол беттің бөлшектерін түземейді, бірақ оларды айтарлықтай 
өзгертеді. 

Денеге сурет салу. Ол макияж суретшілерінің байқауында 
қолданылады, онда соңғысы талғамы мен стилін көрсетеді. Дене өнері өзінің 
табиғаты бойынша тек бетті ғана емес, денені де безендіре алатыныңызды 
ұсынады. Сәндік косметиканың бұл күрделі бағыты дененің сұлулығына баса 
назар аударады. Дененің қажетті аймағында бодиартты орындау үшін 
«кескіндеме» орындалады. 

 
Қарапайым макияж 

 
Макияж «қарапайым» деп аталатынына қарамастан, бұл қиындықсыз 

емес. Олар макияждың нақтылығы мен тазалығынан, жалпы үйлесімділікке 
(стильге, түске), жеңілдікте және табиғилыққа деген құрметтен тұрады. 
Қарапайым макияж бес негізгі кезеңнен тұрады: 1) бетті тондау; 2) шаңдану 
3) көз макияжы; 4) бет терісін жағу; 5) ерінді пішіндеу. Макияжды бастамас 
бұрын бет терісі косметикалық құралмен (сүт, лосьон) тазартылады, содан 
кейін аз мөлшерде күндізгі крем жағылады. Іргетас шаштың сызығын және 
төменгі жақтан мойынға дейін нөлге айналдырып, массаж сызықтары 
бойымен жеңіл қозғалыстармен таралады. Қабақтардағы тонус қабаты 
әсіресе жеңіл болуы керек. Содан кейін беті кең қылшақпен немесе 
қылшықпен бос ұнтақпен ұнтақталады. Көз макияжы жоғарғы және төменгі 
қабақтардың бойымен контур сызудан, қастарды пішіндеуден, көлеңкелерді 
қабақтарға жағудан және кірпіктерді тушьмен бояудан тұрады. Көздің 
классикалық дизайны келесі схема бойынша жүзеге асырылады: ең қараңғы 
көлеңке көздің сыртқы бұрышында; сәл жеңілірек - қабақтың артындағы 
қыртыста; одан да жеңіл - жылжымалы қабақта; ең жеңіл қастың астында. 
Көлеңкелердің бұл орналасуы көздің экспрессивтілігін, олардың дұрыс бадам 
пішінін ерекше атап өтуге мүмкіндік береді. Сүрме үстіңгі және астыңғы 
кірпіктерге арнайы щеткамен тамырлардан бастап ұштарға дейін оларды 
тарағандай жағылады. Егер кірпіктер бір-біріне жабысып қалған болса, онда 
оларды бір-бірінен құрғақ щеткамен немесе тарақпен бөліп алу керек. 
Қызару бет сүйектерінің шығыңқы бөлігіне кең жұмсақ щеткамен жағылады 
және храмдарға көлеңкеленеді. Еріннің пішіні алдымен контурлы 
қарындашпен сызылады, содан кейін далап щеткамен жағылады. 

 
Күрделі макияж 

 
Ол қарапайым схемаға сәйкес орындалады, бірақ кемшіліктерді 

жасыру, сопақ пішінін және бет бөлшектерін түзету міндетін қамтиды. 
Қазіргі заманғы күрделі макияж әрқашан тұлғаны модельдеуді, яғни бет 
әлпетін анықтау және бет әлпетін айқындау, тоналды теріге тіршілік ету, 
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табиғидық беру үшін барлық формаларды қызару мен ұнтақты қолдану 
арқылы жан-жақты көркем зерттеуді қамтиды. Модельдеу жоғарыда 
айтылған кескіндеме заңдарына сәйкес, бетіндегі жарық пен көлеңкенің 
табиғи ойыны туралы әсер алу үшін жасалуы керек. 

 
Сәндегі макияж 

 
Сән жыл сайын өзгеріп, оның жаңа нұсқаларын ұсынады. Әдетте, 

қазіргі заманғы сәнде бір уақытта бірнеше стиль бар, бұл біздің турбулентті, 
өзгеретін, қарама-қайшылықтарға толы өмірімізді көрсетеді. Бірақ бұл өте 
жақсы, өйткені бірнеше стильдің болуы сіздің жалғызыңызды табуға, кез-
келген талғамға арналған макияжды таңдауға мүмкіндік береді. Соңғы 
бірнеше жылдағы сәннің дамуын бақылай отырып, сіз романтикалық стильді, 
спорттық, фольклорлық, Авангард-жастар және, әрине, классикалық көре 
аласыз. Бұл стиль барлық жылдардың сәнімен бірге жүреді, содан кейін 
Авангардқа көтеріліп, уақыттың супер макияжына айналады, содан кейін 
фонға түседі, бірақ барлық уақытта қажет және сүйікті болып қалады. 
Классикалық стиль-бұл талғампаздық, талғампаз қарапайымдылық, әйелдік, 
формалардың пропорционалдылығы, тыныш түс схемасы. 

 
3.13.8. Тәжірибелік жұмыс 
 
№ 1 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: Анатомиялық грим 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: анатомиялық макияжды табиғатта 

орындауға үйрету 
Жұмысқа арналған материалдар: грим қорабы, гримнің техникалық 

құралдары, грим жасау және гримді алып тастау үшін қажетті материалдар 
Гримді орындау алдында жұмыс орнын дайындаудан басталатын 

дайындық кезеңі болады. Жұмыс орны макияжға арналған керек-жарақтар 
мен құралдарды сақтауға арналған төсек үстелі немесе тартпалары бар 
үстелден тұрады. Айна болуы керек. Екі жағынан жоғарғы және бүйірлік 
жарықтандыру қажет, өйткені макияж кезінде бет біркелкі 
жарықтандырылуы керек. Макияж жасамас бұрын, киімді ластамау үшін 
жұмыс халатын киіңіз. 

Гримге кіріспес бұрын, шашты маңдайынан тарайды, кең мақта 
таңғышын киіңіз. Тұлға вазелинмен. Содан кейін теріні кептіру үшін бетті 
алигнинмен сулаңыз. 

Бетке гримдеу бояуларын жағу және гримге арналған керек-
жарақтарды пайдалану ережелері гигиеналық және техникалық болып 
бөлінеді. 

Гигиеналық ережелерге мыналар жатады: макияж алдында бет мүлдем 
таза болуы керек. Теріні сумен немесе вазелинмен сұйылтылған одеколонмен 
сүрткен жөн. Қолды алдымен жақсылап жуу керек. 
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Макияжға арналған барлық керек-жарақтар-бояулар, көлеңкелер, 
щеткалар, майлы желе және т.б. - мүлдем таза, шаңнан Мұқият қорғалуы 
керек. Әйтпесе, олар теріні ластайды және тітіркендіреді. 

Гримдеу кезінде де, гримдеу кезінде де ешбір жағдайда бояуды теріге 
жағуға болмайды. Оны оңай және бір бағытта қолдану керек: мұрынның екі 
жағынан жоғарыдан төменге. 

Гримді алып тастағанда бет вазелинмен немесе басқа маймен (тек 
тұзды емес) жабылады, таза сүртіледі және шаңдалады. Макияждан кейін 
жылы сумен жуу керек, өйткені суық су макияждан және майлы желеден 
кейін қалған майлы заттардың бөліктерін ерітіп қана қоймайды, сонымен 
қатар теріміздің тесіктерін тарылтып, бұл бөлшектерді сақтайды. Тері тесігін 
кеңейтетін жылы су макияждың қалған бөлігін ерітіп, алып кетеді. 

Гримингтің техникалық ережелері келесідей: гриминг айна алдында 
тікелей отыруы керек, оның беті жақсы және екі жағында шамамен көз 
деңгейінде орналасқан шамдармен біркелкі жарықтандырылуы керек. Сіз 
осы ретпен макияж жасауыңыз керек: олар жалпы тоналды бояуды қолдана 
бастайды. Жалпы тонды қолданған кезде хиароскуро заңдылықтарын 
ұмытпау керек. Жалпы тон әрқашан бетке біркелкі салынбауы керек. 
Қолданыстағы депрессияларды жасыру және сол арқылы бетті дөңгелектеу 
үшін оларға жеңіл бояу, ал бұдырларға - күңгірт бояу қойылады. Үшін 
азайтуға тұлға, бүйірінен келтіреді астам қараңғы түстің бұзылуына, ал, 
ортасына бастап жст маңдай иекке дейін, неғұрлым ашық. Бетінен мойынға 
дейінгі жалпы тон Мұқият көлеңкеленген болуы керек. Содан кейін дәйекті 
түрде жағыңыз. Далаптың реңі беттің түсімен, оның жалпы реңімен 
анықталады. Жалпы тон неғұрлым жеңіл болса, қызару соғұрлым жеңіл 
болуы керек. Керісінше, қараңғы бетке қызару қараңғы болуы керек. 
Сондықтан таза бояу сирек қолданылады. Әдетте ол жалпы тонға 
байланысты сары, ақ немесе ет бояумен араласады. 

Қызыл бояу тек қызғылт түсті беру үшін ғана емес, сонымен қатар 
көлеңкелі бояу ретінде де қызмет етеді. Мұны есте ұстаған жөн, өйткені 
дұрыс емес қызару жұқа, Батпақты щек сияқты қажетсіз әсер қалдыруы 
мүмкін, бетті тарылту немесе кеңейту орынсыз. Бетіңізге майлы бояумен 
қызаруды қолдану техникасы жалпы тонды қолдану техникасымен бірдей. 
Негізгі әдіс-қызарудың барлық шекараларын жұмсақ басу, оны біртіндеп 
жалпы тонға дейін төмендету. Қызарудың шекаралары жақсы көлеңкеленіп, 
жоғалып кетуі үшін алдымен беті бозғылт бояумен қызарып, шеттері 
көлеңкеленеді, содан кейін қызарудың ортасы ашық түске боялып, 
шекаралары қайтадан көлеңкеленеді. Суретте (Сурет.3.55) бет пішінін 
өзгертпейтін бет далабының орналасуы көрсетілген. Суретте (Сурет.3.56) 
бетке дөңгелек беретін қызарудың орналасуы көрсетілген: қызару щектердің 
жоғарғы бөліктерінде, көзге жақын, сәл қызарған және иек. На (Сурет.3.57) 
бетті тарылтатын бет далабы көрсетілген. Ол мұрыннан алыс, құлаққа жақын 
щекке қойылады және щектердің алдыңғы бөліктерін (мұрыннан көздің 
ортасына дейін) және иегін жеңіл қалдырады. 
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                        3.55. сурет              3.56.сурет              3.57. сурет  

Бет пішінін ескере отырып, қызаруды қолдану әдістері 
  

Дөңес қуыстарды саламыз.. Бір бояудан екіншісіне ауысқан кезде 
қолыңызды сүртіп, бір түстің екіншісіне кездейсоқ араласпауын қамтамасыз 
ету керек. 

    Көлеңке мен қыл-қаламды  тегіс ұстау керек. Бояудың әрбір түсі 
үшін жеке жайма немесе қылтаяқшаның болғаны дұрыс. Егер сіз бір щетканы 
немесе көлеңкені пайдалануыңыз керек болса, онда бояу түсі өзгергеннен 
кейін оны сүрту керек. 

   Бетті ұнтақ макияж толығымен аяқталғаннан кейін ғана болуы керек, 
өйткені бояу ұнтаққа нашар түседі және бұқтырылмайды. Макияжға 
арналған ұнтақ майсыз, жалпы тонның түсі болуы керек. Макияжды өшірмеу 
үшін басусыз бетіңізді төмен күртешемен немесе мақтамен жеңіл жағу керек. 
Ұнтақ кесектерге түспеуі үшін, қолданар алдында, төменгі жағы шайқау 
керек. Бетіндегі артық ұнтақ "қоян табанымен", ал қастар мен кірпіктерден - 
көлеңкелеу немесе щеткамен алынады. Гримді шаңдандыру керек, өйткені 
ұнтақ гримді бекітеді, гримнің өткір сызықтарын жұмсартады және 
жылтырды кетіреді. 

 
 №2 Тəжірибелік жұмыс  
Жұмыстың тақырыбы: Бас сүйегінің макияжы                                                            
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: табиғатта бас сүйегінің макияжын 

жасаңыз 
Жұмысқа қажетті құралдар: грим қорабы, гримнің техникалық 

құралдары, гримді орындау және гримді алып тастау үшін қажетті 
материалдар 

Бас сүйегінің бет бөлігінің құрылымын гримирлеу бояуларының 
көмегімен, олардың бет сүйектерін ерекшелеп және беттің құлау орындарын 
тереңдете отырып, атап өту керек. Тәжірибелік жаттығулар кезінде беттің 
сүйек аралын қалай анықтауға болады деген сұрақ туындайды. Майлы тін бас 
сүйегінің алдыңғы бөлігінің сүйектерін әртүрлі дәрежеде жасыратыны 
белгілі. Сондықтан, ең алдымен, бет сүйектері мен қуыстардың орналасуын 
саусақтарыңызбен тексеру керек. Осыдан кейін сіз бас сүйегінің макияжын 
жасай аласыз. Дәйекті жұмыс істеу керек. Алдымен сіз қастарыңызды 
мастикамен, лакпен немесе қалың тонмен жабуыңыз керек, содан кейін 
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бетіңізді жалпы тонның жұқа қабатымен жабыңыз (ашық түсті бояумен 
араласқан сары), щеткамен немесе көлеңкемен бүкіл бетке сызықтар салыңыз 
(көкпен араласқан) бояу, (сурет .3.58.) шұңқырлар мен шұңқырлар 
арасындағы шекараны табыңыз. Бұдан кейін маңдайдан бастап уақытша 
және фронтальды сүйектерді, суперциклді доғалар мен орбитальды 
қуыстарды салу керек; құлақ саңылауынан щек сүйегінің ортасына, 
зигоматикалық сүйектің түбіне қарай сызық сызыңыз, сонымен қатар 
құлақтың түбінен, содан кейін жақтың төменгі жиегінен иекке дейін сызық 
сызыңыз; (сурет. 3.59) 

Сүйекті және тісті салыңыз. Осылайша, бас сүйегінің бет бөлігінің 
макияж схемасы жасалады№1 кесте 

             3.58. сурет -бас сүйегінің гримі  3.59. сурет -бас сүйегінің гримі 
 

№1 кесте бас сүйегінің гримі 
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Тəжірибелік жұмыс№3.  
Жұмыстың тақырыбы: Бет бөлшектерін кескіндеу. 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: бет бөлшектерін макияждау 

әдістерін үйрету 
Жұмысқа қажетті құралдар: грим қорабы, гримнің техникалық 

құралдары, гримді орындау және гримді алып тастау үшін қажетті 
материалдар 

Бетті макияжға дайындау: макияжға дейін дайындық кезеңі болады. 
Жұмыс орнын дайындау. 
Жалпы тонның таралуы. Жалпы тонның түсі жасына, сипатына, ұлтына, 
әлеуметтік жағдайына, басқа субъективті және объективті себептерге 
байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Макияж қорабында үш негізгі жалпы тон 
бар. Әр жолы олар қоңыр, сары немесе қызыл бояудың негізгі реңімен 
араластыра отырып, ерекше жалпы тонды таңдайды. 
  Бет далабы –  бұл макияждың маңызды бөлігі. Қате қойылған қызару 
әдемі тұлғаны бұзуы мүмкін. Керісінше, қызаруды дұрыс таратып, 
қарапайым емес тұлғаны қызықты ете аласыз. Беттің дұрыс емес 
пропорциялары: щектердің жұқа немесе толық болуы, иектің бітелуі, 
ұзартылған, кең немесе тар маңдай – қажет болған жағдайда сіз қызаруды 
өзгерте аласыз. Жалпы тонның макияжының жұқа қабатын қойып, қызару 
қолданылады; жалпы тонмен қызарудың біркелкілігі үшін қызыл бояуға 
бетіңізді жабатын аздап жалпы тон қосу керек. Пропорционалды түрде дұрыс 
бетке бет терісін, вискиді және қабақтарды нүктелермен қою керек, содан 
кейін саусақтарыңызды храмдарға, көздерге, мұрынға және төменге тигізіп, 
оны алып тастау керек; осылайша жағымсыз дақтар мен тік сызықтардан 
аулақ болуға болады. Егер бет толық болса және оны тарылту керек болса, 
онда бет-әлпет щектердің бүкіл аймағын дерлік, құлақтан қалың, мұрынға, 
иекке және храмдарға дейін болмауы керек. Егер беті депрессиямен жұқа 
болса, онда шаштың шетіндегі зигоматикалық сүйек, иектің төменгі жағы 
және маңдай қызарған; ғибадатхананы және щектердің щек сүйектерінің 
астынан, құлақтан мұрынға дейін, ол жарқырайды. Қараңғы (қалың) 
қызаруды ашық реңкке, ал керісінше, ашық далапты қою реңкке қолдануға 
болмайды: қызару жалпы тонмен біртекті болған кезде ғана жақсы көрінеді. 
Далап сонымен қатар көлеңкелі бояу болып табылады, өйткені олар жалпы 
тонға қарағанда бірнеше есе күңгірт. Бет далабы қажетсіз бет терісін алып 
тастай алады. Мұны істеу үшін беттің қалыңдатылған бөлігіне қалыңырақ 
қабат қою керек, ал батып бара жатқан бөлігін жеңіл бояумен аздап бояу 
керек. Бет далабы толық қабақпен көзді жақсы сергітеді. Суға батқан, терең 
көздер мүлде қызарып кетпеуі керек. Ашық қызыл бояумен сіз мұрынға кез-
келген үлгіні бере аласыз, оларды кеңейтіп, мұрынның қанаттарына 
жақындата аласыз және т.б. қызаруды ұнтақпен жұмсартуға болады. 
        Көз. Сахнадағы ең мәнерлі-орташа терең көздер. Мұндай әсерге жету 
үшін көздер макияжбен көлеңкеленген. Көлеңкелеу үшін қажетті түстің 
бояуын алыңыз, оны жоғарғы және төменгі қабақтың шығыңқы ортасына 
жағыңыз, содан кейін кірпіктердің бағыты мен көз ұясының ішкі бұрышынан 
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алшақтатып, жоғарғы қабаққа көлеңке салыңыз. Жоғарғы қабақтың үстіндегі 
сыртқы бұрыш аздап қызарады, ал" жас " макияжбен олар ішкі бұрышқа 
нүкте қояды. Егер көздің пішіні түзетуді және өзгертуді қажет етпесе, онда 
көздің макияжы аяқталады. 

Қас. Табиғаты бойынша қастардың ені бірдей емес, қастардың басы 
мөлдір, аз қалың, қастың ортасында кеңірек және қалың, ал ұштары жұқа 
және өткір. Қастардың түсі шаштың түсінен сәл күңгірт. Қылқаламның 
көмегімен қасты әдемілеп салуға болады. 

Мұрын. Кескіндеме, көлеңкелі бояу арқылы оны тік, түзу немесе 
қисық етіп, мұрынның пішінін өзгертуге болады (Сурет 3.60) 

 
 3.60.сурет - Мұрынды гримдеудің көркем тәсілі 

 
Ерін. Ауыздың табиғаты бұлшықеттердің қозғалысына байланысты. 

Күлімсіреген кезде ауыздың бұрыштары көтеріліп, мүңайғанда төмендейді. 
Еріннің түсі ашық қызылдан бозарғанға дейін әртүрлі болады. Ерін үлгісін 
сызықтық контурмен анықтағаннан кейін, бояуды ауыздың ішіне алып тастау 
керек. Еріннің көлемі үшін оларды жарықтандыру керек. Еріннің шеттерін 
қараңғы бояудың сызықтық контурымен нығайтуға болады. 

Жас жігіттің макияжы үшін немесе бұл жағдайда сіз көк бояуды 
баканмен, ал қарт адамның макияжы үшін – ашық қоңыр бояуды баканмен 
немесе кинабармен араластыруыңыз керек. Жалпы тонмен еріннің төменгі 
және жоғарғы жиектерін кесіп, олардың пішінін өзгертуге болады (сурет. 
3.61). Егер сіз еріннің суретін табиғи шекарадан төмен түсірсеңіз, онда сіз 
қалың ерінді (салбыраған) аласыз, ал қолданылған бөліктер оған үлкен көлем 
береді. 

Жас жігіттің макияжын жасай отырып, еріннің жарықтығы жалпы 
тонға байланысты екенін есте ұстаған жөн. Кезінде жарық жалпы тоне 
адамның ерні қай ашығырақ кезінде смуглом, загорелом атынан қараңғы. Сіз 
бүкіл аузыңызды біркелкі ашық бояумен жаба алмайсыз. Еріннің шеттері 
жұқа сызықпен қара-қызыл бояумен, оған аздап тонды қосып, жиектелуі 
керек, содан кейін оны ішке қарай тарту керек. Еріннің бұрыштары күрт 
қараңғыланбайды, өйткені бұл бетті ескі және ашулы етеді. 
Қорытындылайкеле, макияж таза көбік жөкемен, жеңіл соққылармен бетке 
сәл тиіп кетеді.Бұл кедір-бұдырды тегістейді және макияжды көрінбейтін 
етеді. 
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 3.61. сурет – Ерінді гримдеудің көркем тәсілі 
 

Тəжірибелік жұмыс №4  
Жұмыстың тақырыбы: Арық тұлғаға арналған макияжды орындау 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: арық тұлғаның макияжының 

реттілігін және түс пен техниканы қолдану ерекшеліктерін үйрету. 
Жұмысқа қажетті құралдар: грим қорабы, гримнің техникалық 

құралдары, гримді орындау және гримді алып тастау үшін қажетті құрал-
жабдықтар 

Бетті макияжға дайындау: макияжға дейін дайындық кезеңі болады. 
Жұмыс орнын дайындау. 

Сіз келесі ретпен макияж жасауыңыз керек: жалпы тонның бояуын 
жағыңыз, содан кейін қызару, қуыстар, дөңес, көздер, қастар, әжімдер. 

Жалпы тонның таралуы: жалпы тонның түсі жасына, сипатына, 
ұлтына, әлеуметтік жағдайына, басқа субъективті және объективті себептерге 
байланысты әр түрлі болуы мүмкін . Анемондарда терісі бозғылт. Бауыр 
ауруында және әсіресе сарғаю кезінде тері сары реңкке ие болады, ал 
қышыма жер болып табылады. 

  Бет далабы: бет терісін тарылтатын қызару. Ол мұрыннан алыс, 
құлаққа жақын щекке қойылады және щектердің алдыңғы бөліктерін 
(мұрыннан көздің ортасына дейін) және иегін жеңіл қалдырады. 

Арық тұлғаның әсеріне қол жеткізу қажет болған кезде, салмақ жоғалту 
кезінде түсіп кетуі мүмкін беттің бөліктерін көлеңкелі бояумен қою керек. 

Көзді модельдеу және макияж: суық сұр, қоңыр тондар. Ауыздың 
құрылымы "қатаң", түзу, жұқа, түссіз болуы керек; ауыздың құрылымы 
құрғақ, жылтырсыз, сезімтал емес. 

Қоңыр әжімдермен - назолабиалды, фронтальды тондармен боялған. 
№2 кесте 
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№2 Кесте. Арық бетке арналған грим 
 

 
 

 
№5  Тəжірибелік жұмыс 
Жұмыстың тақырыбы: Толық бет макияжын орындау 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: толық бет макияжының реттілігін 

және түс пен техниканы қолдану ерекшеліктерін үйрету 
Жұмысқа арналған құрал-жабдықтар: грим қорабы, гримнің 

техникалық құралдары, гримді орындау және гримді алып тастау үшін 
қажетті материалдар 

 
Бетті макияжға дайындау: макияжға дейін дайындық кезеңі болады. 

Жұмыс орнын дайындау.Сіз келесі ретпен макияж жасауыңыз керек: жалпы 
тонның бояуын жағыңыз, содан кейін қызару, қуыстар, дөңес, көздер, қастар, 
әжімдер.  

Жалпы тонның таралуы: жалпы тонның түсі жасына, сипатына, 
ұлтына, әлеуметтік жағдайына, басқа субъективті және объективті себептерге 
байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Доптың пішініне сүйене отырып, бәрін 
дөңгелектеу керек, қастарды жеңіл, доғалы етіп жасау керек, сіз өзіңіздің 
пішініңізді маскаға түсіріп, қоңыр түстердің көмегімен жаңа пішінді жасай 
аласыз. Көздер кішкентай және дөңгелек, жоғарғы және төменгі қабақтың 
ортасын бояйды. Негізгі қуыс жеңіл тонмен, содан кейін қызғылт қызарумен 
боялады. Қара, сұр, көк түстерді қолдануға болмайды. Мұрынның пішіні 
төменгі аймақты қараңғылап бояу қажет. Майлы адамдарда әдетте екінші иек 
болады. Егер орындаушының беті өте арық болмаса, иектің соңында қара 
сызық сызып, пайда болған ағынды жарықтандырса, оны жасауға болады. 
Ағарту үшін №1,2+ақ, ақшыл реңктерді қолданыңыз. Еріннің пішінін үлкен 
көлем беру арқылы көбейтуге болады. Дайын макияж опамен бояу керек. № 
3 кесте. 
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Кесте № 3 Толық бет макияж 

 
№6  Тəжірибелік жұмыс 
Жұмыстың тақырыбы: Жасы үлкен адамға гримм жасау 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: табиғи кәрі бетке гримм жасап 

үйрену 
Жұмысқа арналған құрал-жабдықтар: грим қорабы, гримнің 

техникалық құралдары, гримді орындау және гримді алып тастау үшін 
қажетті материалдар 

Бетті макияжға дайындау: макияжға дейін дайындық кезеңі болады. 
Жұмыс орнын дайындау.Сіз келесі ретпен макияж жасауыңыз керек: жалпы 
тонның бояуын жағыңыз, содан кейін қызару, қуыстар, дөңес, көздер, қастар, 
әжімдер.  

 Жалпы тонның таралуы: егде жастағы грим жасау үшін жалпы реңктер 
қолданылады - қызғылт немесе қызғылт сары № 3, олар макияжға 
байланысты сары, қоңыр және көк түстерді қосады. Бет пен ерінге жалпы 
тонды қойып, оны бетінен түсі өзгеше болмас үшін мойынға қою керек. 

Бет далабы: бет терісін тарылтатын қызару. Ол мұрыннан алыс, 
құлаққа жақын щекке қойылады және щектердің алдыңғы бөліктерін 
(мұрыннан көздің ортасына дейін) және иегін жеңіл қалдырады. 

Шұңқырларды гримдеу үшін көк және аз мөлшерде сары бояумен 
қоңыр тонды немесе Бакан мен кинабар (ашық қызыл) бар қоңыр тонды 
араластыру керек. Бұл қоспаны әжімдер үшін де қолдануға болады (күріш. 
3.62). Көзді модельдеу және макияж: суық сұр, қоңыр тондар. Ауыздың 
суреті "қатты", түзу, жұқа, түссіз болуы тиіс; ауыздың фактурасы – құрғақ, 
жылтырсыз, сезімталсыз №4 Кесте; №5 кесте. 
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3.62. сурет - Кәрілік макияж жасау кезіндегі негізгі сызықтар 

                           
Кесте № 4 қартайған тұлғаға грим 
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Кесте №5 жалған сақалы бар қарт адамның макияжы 

 
№ 7 Тəжірибелік  жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: Ұлттық гримді табиғи түрде орындау 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: ұлттық гримді табиғи түрде 

орындай білу 
Жұмысқа арналған материалдар: грим қорабы, гримнің техникалық 

құралдары, грим жасау және гримді алып тастау үшін қажетті материалдар  
Ұлттық Грим - әртүрлі ұлттардың гримі; гримирлеу бояуларының, 

жапсырмалардың, париктердің, ал қажет болған жағдайда тойтармалардың, 
тартқыштардың, пластикалық бөлшектердің көмегімен орындалады. Негрдің 
бейнесін жасау үшін беттің жалпы реңі үшін қоңыр макияжды қолдануға 
немесе қара бояуды қызыл және көк түстермен араластыруға болады. Егер 
көздер ұзартылған пішінді болса, оларды дөңгелектеу керек. Мұны істеу 
үшін төменгі кірпіктердің астындағы көз контурлағышты лакримальды 
Түйнектен бастаңыз және көздің сыртқы бұрышына сәл дөңгелектеніп, ал бос 
орын ашық сұр макияжбен толтырыңыз. Бет сүйектерін үлкейту керек. Мұны 
істеу үшін жалпы тонға тотығу реңін қосып, оны щекке қойып, мұрынның 
ортасынан құлаққа дейін азайту керек. Мұрын қанаттарында кең гумоз 
қолданылады. Одан екі кішкене бөлікті дайындап, оларды мұрынның 
қанаттарына жабыстырып, оларға пішінді беру керек. Ерінді қалыңдату және 
ауыздың бұрыштарын ұзарту үшін еріннің шетінен жоғары қарай көлеңкелеу 
сызығын жалғастыру керек (қара баканды көк бояумен қосыңыз) және оны 
ауыздың ішіне салыңыз, содан кейін жарқыраңыз. Басындағы шаштар қара, 
бұйра болуы керек №6 кесте. 
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№ 6 Кесте Ұлттық макияж 

                                 
№ 8 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: Табиғатта тән макияж жасау 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: табиғатқа тән макияжды орындау 
Жұмысқа арналған материалдар: грим қорабы, гумоз, гримнің 

техникалық құралдары, грим жасау және гримді алып тастау үшін қажетті 
материалдар 

Макияжға тән рөлді орындайтын актер қолданады; тән макияж — бұл 
белгілі бір образдың ерекше белгілері, айқын белгілері, тек біреуге ғана тән 
белгілері; белгілі бір адамдарға, дәуірге, әлеуметтік ортаға тән сипат. Театрда 
актерлер көбінесе белгілі бір образдың жеке ерекшеліктерін баса көрсете 
отырып, өзіне тән рөлдерді ойнайды. Сахналық макияждың жалпы әдісі бар, 
ол бейнеленген адамның мінезінің қажетті сипаттамаларын жеткізе алады. Ең 
алдымен, сіз жұмыс істейтін кескіннің даралығын анықтауыңыз керек. 
"Кейіпкердің" алғашқы пайда болуымен, әрине, кейіпкерді сезіну керек. 
Мінезі де маска. Қарт әйелге тән макияж-ұзын ілмек тәрізді желімделген 
мұрын және гумоз көмегімен желімделген ескі иек. Сары бояу қосылған 
беттің жалпы реңі №3. Қабақтар көк бояу мен күлгін реңкке арналған бақан 
қосылған көлеңкеден жасалған. Қастар крепе немесе макияжбен 
безендірілген. Сонымен қатар, олар кең және шашыраңқы. Әжімдер үлкен 
тереңдік беру үшін бакан+ қоңыр көмегімен тартылады. Әжімдердің 
жанындағы аймақ жарқырайды. Ерні тангенс қосылған баканмен боялған. 
Беттің барлық бөлшектері (көздер, қастар, еріндер төмен түсірілген. №7 
кесте                   
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№7 Кесте  Мінезді  грим 

 
 № 9 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: Бет терісіне гигиеналық массаж жасау 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: бет диаграммаларында және 

табиғатта гигиеналық бет массажын орындау дағдылары мен дағдыларын 
дамыту. 

Жұмысқа арналған материалдар: бет диаграммалары, қарындаштар, 
арнайы бетке арналған крем, қажетті техникалық және гигиеналық құралдар    
 Жеңіл массаж. Бет әлпеті үшін өте маңызды бұл массажды күн сайын 
қолдану керек. Оның мақсаты-әжімдерді тегістеу және таңертең және кешке 
кремді дұрыс қолдану. 

Мұндағы ең маңызды қозғалыс-шайқау. Үлкеннен басқа, әр қолдың 
төрт саусағының ұшымен беттің тиісті жағы-оң қолмен-оң қолмен, сол 
қолмен-сол қолмен қоршалады. Көздің жанында соққылар бірінен соң бірі 
тез жасалуы керек (саусақ жаңбыры). 

 Екінші қозғалыс-соққы. Ол келесі комбинацияларды қамтиды: 
1. Ортаңғы және сақиналы саусақтардың ұштары қастардан бастап 

шаш сызығына қарай қозғалады (сурет. 3.63). Оң қолыңызбен маңдайдың оң 
жағын, сол жағын сол қолыңызбен ұрыңыз. 

2. Бет жағының жоғарғы бөлігі сұқ саусақтың және ортаңғы саусақтың 
ұштарынан бастап, мұрынның ұшынан бастап құлақ бағытына қарай оңай 
соғылады (3.63-сурет). 

3. Бет жағының ортаңғы бөлігі жоғарғы еріннің ортасынан бастап 
құлақ бағытына қарай сұқ саусақтың және ортаңғы саусақтың алақанымен 
соғылады (сурет. 3.63). 
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4.Екі қолдың саусақтарының алақан жағы щек пен иектің төменгі 
бөлігін оңай тегістейді, ортасынан бастап құлақтың бағыты. Әр қозғалыс 4-5 
рет қайталанады 
            

  
3.63. сурет - Гигиеналық бет массажы 

 
№ 10 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: Қастар мен кірпіктерді бояу 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: фейс-диаграммаларда және 

натурада қастар мен кірпіктерді бояуды орындау бойынша дағдылар мен 
іскерліктерді пысықтау. 

Жұмысқа арналған материалдар: бояуға арналған құралдар мен 
құрылғылар (шыныаяқ, шпатель, губкалар, майлықтар, мақта жастықшалары, 
қастарды тарауға арналған қыл-қаламдар, бояуды қолдануға арналған арнайы 
таяқша, өас жұлуға арналған құралдар)  Дайындық кезеңі: 

1.Бояуға арналған құралдар мен құрылғыларды (тостаған, қалақша, 
спонжи, майлықтар, мақта дискілері, қасты тарауға арналған қылқалам, 
бояуды жағуға арналған арнайы таяқ, пинцет) дайындау) 

2.Қастар мен кірпіктерді бояуға арналған материалдарды дайындау 
(шаш тамырларының түсін ескере отырып, қажетті нөмірді бояу, оксидант, 
теріні майсыздандыруға арналған құрал, бет терісіне арналған скрап, бояудан 
кейін бояуды бейтараптандыруға арналған құрал) 

3.Теріні скрап көмегімен дайындау және қасты түзету, бет пішінін 
ескере отырып пішін жасау 

4.Қастарды бояумен бояу. Бояу құрамы: 1-2 см бояғыш 10-20 тамшы 
оксидант белсенді түрде араласады. Алынған қоспаны қастарға арнайы 
таяқшамен жағыңыз. 

5. Қастарды алдын-ала жақсылап тараңыз. Ұстау уақыты 10-15 
мин.6.Содан кейін косметикалық мақта жастықшасын пайдаланып, қастардан 
бояуды алыңыз. 

7.Бояуды бейтараптандыруға арналған арнайы құрал, қастар мен қастар 
айналасындағы теріні сүртіңіз. 

8.Қастарыңызды тараңыз және қажетті пішінді жасаңыз. 
9. Жоғары сапалы бояудан кейін тері күтімі бойынша ұсыныстар 

беріңіз. 
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№ 11 тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыстың тақырыбы: Түс схемаларын орындау (монохроматикалық, 

байланысты, қосымша-тік сызықты) 
Мақсаты-Тəжірибелік жұмыс: оқушыларды орындауға түс схемасын 

созылу көз макияжына арналған фейс - диаграммалар 
Жұмысқа арналған материалдар: қағаз, түрлі-түсті қарындаштар, 

бояулар 
Монохроматикалық схема: барлық макияжда əр түрлі қанықтылық 

пен қарқындылықпен бірдей түсті қолдану (3.64-сурет)  

3. 64.сурет - Монохроматикалық түс схемасы 
 

Қосымша түстер схемаларында ең үлкен контрастқа қол жеткізу үшін 
түстер дөңгелегінде бір-біріне қарама-қарсы түстер қолданылады. Көбінесе 
мұндай схемалар көздің экспрессивті макияжын жасау үшін қолданылады 
(3.65-сурет) 

3.65. сурет - Қосымша түс схемасы 
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 Байланысты схема: түсті дөңгелектің жанында тұрған үш түсті қолданатын 
түс схемасы (3.66-сурет). 

 
3. 66. сурет - Байланысты түс схемасы 

 
№ 12 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыстың тақырыбы: Түс схемаларын орындау (қосымша-бөлінген, 

үшінші) 
Мақсаты-Тəжірибелік жұмыс: оқушыларды орындауға түс схемасын 

созылу көз макияжына арналған фейс-диаграммалар 
Жұмысқа арналған материалдар: қағаз, түрлі-түсті қарындаштар, 

бояулар 
 Сонымен қатар, түстің созылу схемасы қосымша түзу сызықтан 

ерекшеленеді, өйткені олар қарама-қарсы түстердің жанында орналасқан екі 
түсті пайдаланады. Сондықтан комбинация неғұрлым нәзік болады (3.67-
сурет) 

 3. 67. сурет - Қосымша-бөлінген түс схемасы 
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Үшінші түс схемасы. Үшінші түс схемаларында үшбұрыштың 
позициясында түс дөңгелегінде орналасқан үш түс қолданылады және олар 
көбінесе контрастты макияж үшін қолданылады (сурет.68) 

 

Сурет 3. 68. - Үшінші түс схемасы 
 

№ 13 Тəжірибелік жұмыы 
Жұмыс тақырыбы: Бет пішіндерін көркем түрде түзету 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: бет диаграммаларында бет далабы 

мен модельдеу ұнтағы көмегімен пішіндерді түзетуді үйрету 
Жұмысқа арналған құрал-жабдықтар: қағаз, түрлі-түсті қарындаштар, 

бояулар 
Күңгірттеу, ағарту және қызару арқылы сіз бет әлпетін ұлғайту немесе 

азайту елесін жасай аласыз, сонымен қатар бет пішінін визуалды түрде 
өзгерте аласыз. Макияжда жарықтандыру беттің белгілі бір ерекшеліктерін 
бөліп көрсетуге мүмкіндік береді, ал бетіндегі депрессияларда күңгірттеу 
оған мәнерлілік бере алады. Қоюлау дегеніміз-контур беру. Әдетте, қараңғы 
сопақ емес адамдар үшін қолданылады. Ашық және қараңғы тондар 
арасындағы контрастты баса көрсете отырып, беттің жалпақ және дөңес 
беттерін жақсы көрсетуге болады. Негізінен, мұндай өнімдер модельдеу 
ұнтағы түрінде, сұйық немесе кілегей түрінде ұсынылған. 

Дөңгелек тұлға. Түзетудің мақсаты-бетті созу, бет көлемін көзбен 
азайту. Беттің бүкіл бүйір бетін қара ұнтақпен ұнтақтаңыз. Бет сүйектеріне 
аузының бұрыштарына созылған үшбұрыш түрінде жағыңыз (сурет. 3. 69). 

Шаршы бет. Бұл тұлғаның тікбұрышты контурларын жұмсарту үшін 
төменгі жақтың кеңейтілген бұрыштарын қара ұнтақпен ұнтақтап, храмдарға 
қарай созылған үшбұрыш түрінде щекке жағыңыз (сурет. 3. 69). 
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Үшбұрышты тұлға. Бет пен самайдың бүйір бетіне қолданылатын қара 
ұнтақтың көмегімен беттің кең жоғарғы бөлігін тар төменгі жағымен көзбен 
теңестіруге болады. Егер бір уақытта өткір иек болса, ол қара ұнтақпен де 
ұнтақталған. Бет далабы беттің төменгі бөлігін көзбен кеңейтуге көмектеседі, 
егер олар ромбус түрінде щектердің алдыңғы бетіне қолданылса. Трапеция 
тәрізді тұлға. Көлемін азайту мақсатында тым (сурет. 3. 69). 

Трапеция тәрізді тұлға. Беттің тым кең төменгі бөлігінің көлемін азайту 
үшін төменгі жақтың барлық бұтақтарын бүкіл бетке қарағанда күңгірт 
ұнтақпен ұнтақтау керек. Бет далабы беттің ауыр төменгі бөлігін тарылған 
жоғарғы жағымен "теңестіріп", көзге назар аударуы керек. Оларды қалпына 
келтіруі мүмкін жоғары далаптар тікбұрыш нысанындағы, вытянутого қарай 
бастап, самайға, және растушевать, аздап сейілткіш (Сур. 3. 69). 

Ұзартылған бет. Бет сопақшасын көзбен кеңейту және қысқарту үшін 
ұзартылған ауыр иекті қара ұнтақпен ұнтақтау керек. Егер ол шаш үлгісімен 
түзетілмесе, жоғары маңдаймен де жасау керек. Бет далабы бетті "кеңейтуге" 
көмектеседі, егер олар щектердің ортаңғы бөлігіне сопақ түрінде қолданылса 
және көлденеңінен көлеңкеленсе (сурет. 3. 69). 

Алмаз тәрізді тұлға. Сырт қарағанда жеңілдетуге угловатые кескінін 
тұлғаның көмектеседі қара опа, нанесенная ең шығыңқы бөліктері бет ұшы. 
Қызаруды үшбұрыш түрінде олардың алдыңғы бетіне жағыңыз және 
щектердің бүйір аймақтарына бармай араластырыңыз (сурет. 3. 69). 

 
Алқызыл бояу   
Бет далабы бетке көбірек түс қосады. Қызару болмаса, бет тегіс немесе 

"қызықсыз" болып көрінуі мүмкін, өйткені негіз бүкіл табиғи қызаруды 
тегістейді және жасырады. Бет далабынмен де модельдеуге болады. Далап 
сұйық, крем тәрізді, жылтыр күйде немесе ықшам түрінде болады. Кремді 
және гельді далап әдетте ұнтақты қолданар алдында кішкене губкамен 
жағылады. Ықшам далап, әдетте, ұнтақтың үстіне щеткамен жағылады. 
Сұйық далап терінің барлық түрлеріне жарамды. Клиенттің ашық немесе 
қара терісіне байланысты қызғылт түстердің тереңдігін таңдаңыз. Далап 
қалған макияждың реңіне сәйкес келуі керек. Көз бен еріннің жылы макияжы 
қызарудың жылы реңктеріне сәйкес келеді, ал суық реңктер көз мен еріннің 
салқын макияжына сәйкес келеді. Қызғылт түс, әдетте, жұмсақ немесе нәзік 
әсер етуі керек. Егер сіз далапты тым тығыз қабатпен жағсаңыз, жабынның 
әсерін тегістеңіз, далап мөлдір ұнтақпен (3.69-сурет). 
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Сурет 3.69. - Бет пішіндерін бет далабының көмегімен түзету  

 
№14 Тəжірибелік жұмыс.  
Жұмыстың тақырыбы: Бет бөлшектерін көркем тәсілмен түзету 

(қастар, көздер) 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: бет диаграммасында бет 

бөлшектерін түзетуді үйрету. 
Жұмысқа қажетті құралдар: ватман, түрлі-түсті қарындаштар, 

бояулар 
 
 Қас 

 
Макияжды жасау кезінде қастарға ерекше назар аудару керек. Қастар 

түзетілген немесе түзетусіз, көлеңкелер көмегімен оларға ең тартымды пішін 
беру үшін олардың үйлесімді сызығын анықтау керек. Сіз ұнтақты немесе 
қарындашты пайдаланып, қастарыңызды қараңғылауға немесе көлемді етуге 
болады. 

Келесі кеңестер сізге жақсы анықталған қас жасауға көмектеседі: 
• Қас көздің ішкі бұрышынан басталуы керек. 
• Қастың жоғарғы доғалы көздің біткен жерінен болуы керек 
• Мұрынның шетінен көздің соңына дейін диагональды сызықты 

елестетіп көріңіз. Бұл сызық аяқталатын жерде қасы аяқталуы керек (3.70-
сурет). 

Қастардың пішінін өзгерту арқылы сіз бет әлпетінің кемшіліктерін 
түзете аласыз. мысалы, егер көздер жақын орналасса, қастар арасындағы 
қашықтықты ұлғайту арқылы олардың арасындағы қашықтықты көзбен 
кеңейтуге болады. Көздің кең қонуын көздің бұрышынан тыс қасты ұзарту 
арқылы көзбен тарылтуға болады. Кішкентай доғасы бар тік қастар ұзын 
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бетті визуалды түрде азайтады. 
Қастарды қоюлау немесе толтырудың келесі ережелерін есте сақтаңыз: 
• Өткір қарындаштармен жұмыс жасаңыз және шаштар сияқты тар 

соққылар жасаңыз. 
• Табиғи әсер жасау үшін екі түспен жұмыс жасаңыз, сонымен қатар 

бұл сізге қажетті түсті дәл таңдауға көмектеседі. 
• Қасыңызды бос орын қалдырмай біркелкі толтырғаныңызға көз 

жеткізіңіз. 
• Қас ұыл-ұаламымен қастың шеттерін жұмсартыңыз. 
• Екінші қастарда симметриялы түрде жұмыс істеуге тырысыңыз. 

 
3. 70. сурет - Қас пішінін құру 

 
Қастардың көтерілу сызығы бетке тіршілік, ізгілік береді. Көлденең, 

өте қалың қастар қатал әсер қалдырады. Сондықтан түзету кезінде қастарға 
жоғары сызық беруге тырысу керек. Егер қастар жеткілікті қалың болса, 
төменгі денені және қастың құйрығын жағыңыз, басын өзгеріссіз 
қалдырыңыз. Қастың жетіспейтін бөлігі көлеңкелермен немесе қарындашпен 
аяқталады. Бірақ түзетудің әр жағдайында адамның жеке басын, нақты стилі 
мен пропорцияларын ұмытпау керек.          

 
Көз 
 
Көз жанның айнасы деп аталады, олар беттің ең мәнерлі ерекшелігі 

болуы мүмкін. Адам туралы алғашқы әсер визуалды байланысқа негізделген. 
Көзге арналған макияж өнерінің көптеген әдістеріне сенімді болу керек. Көз 
айналасындағы аймақты үш бөлікке бөлуге болады: қабақ, бүктелген аймақ 
және қастар доғасы. Мінсіз пропорцияның көзі келесі сипаттамаларға ие: 

• Кірпік сызығы мен қыртыстың арасындағы аймақ (жоғарғы 
жылжымалы қабақ) көздің 1/3 бөлігін құрайды. 

• Бүктеме мен суперциклді доғаның арасындағы аймақ (жоғарғы 
бекітілген қабақ пен суперциклді кеңістік) қалған 2/3 бөлігін алады. 

• Мінсіз көздер арасындағы қашықтық көздің ұзындығына тең. Жақын 
орналасқан көздер арасындағы қашықтық көздің ұзындығынан аз. Кең көздер 
арасындағы қашықтық көздің ұзындығынан үлкен. 
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Түзету әдістері 
 
 Дөңгелек көздер. Көздің кескінін визуалды түрде ұзартыңыз, олардың 

пішінін Бадам пішініне контурдың және көлеңкелердің көмегімен жақындата 
аласыз. Көздің сыртқы бұрышындағы жоғарғы және төменгі қабақтардың 
контурлық сызықтары көздің табиғи сызығынан тыс созылады. Көздің 
сыртқы бұрышының пішіні мен түсін баса отырып, көлеңкелерді жағыңыз, 
көлденеңінен көлеңкелеңіз (3.71-сурет). Дөңес көздер. Олар көздерді 
тереңдетеді және көздің қабағын жұмсақ, жылтыр емес реңктермен азайтады. 
Қастың астында олар жылжымалы қабаққа қарағанда жеңілірек болуы керек 
(3.72-сурет). Терең көздер. Үлкейту, мәнерлі ету, тереңдіктен "шығару" 
жылжымалы қабаққа қолданылатын жеңіл көлеңкелерге көмектеседі. Бұл 
жағдайда қастың астындағы кеңістікті күңгірт көлеңкелермен немесе 
қызарумен жұмсарту керек (3.73-сурет). "Түсе" көз. Түзетудің мақсаты-
көздің сыртқы бұрыштарын көзбен "көтеру", бұл бетке қайғылы көрініс 
береді. Контур мен көлеңкелерді қабақтың "құлаған" сызығынан өту үшін 
қолдану керек. Көлеңкелерді қастың құйрығына диагональды бағытта 
араластырыңыз (3.74-сурет). 

 
             3.71. сурет – Дөңгелек көздер   3.72 сурет- Дөңес көздер 

 
         3.73. сурет – Терең орналасқан  3. 74. сурет - Құлаған көздер 
 

 
№ 15 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: Бет бөлшектерін көркем тәсілмен түзету (мұрын, 

ерін) 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: диаграммадағы бет бөлшектерін 

түзетуді үйрету 
Жұмысқа арналған құрал-жабдықтар: қағаз, түрлі-түсті қарындаштар, 

бояулар 
Мұрын пішіні және сәуле көлеңкілікті түзету 
А-қысқа және кең мұрын. Бүйір қабырғалары мен қанаттарының енінің 

бір бөлігін жартылай көлеңкеде қараңғылау керек, ал артқы жағын 
мұрынның түбіне дейін жарықтандыру керек (3.75-сурет). 

B - тар және ұзын мұрын. Мұрынның артқы жағын кеңейтіп, мұрын 
мен мұрынның бүйір қабырғаларын қалаған ұзындыққа дейін қараңғылаңыз 
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(3.75-сурет). . 
В-мұрын (иілген) мұрын. Мұрынның артқы жағын бүкіл вогнуты 

бетіне бөліп, ең дөңес жерді (мұрынның ұшы) аздап қараңғылаңыз. 
Г - мұрны бар мұрын. Бұл жер лас дақ болып көрінбеуі үшін кішкене 

қызғылт түсті қараңғылаңыз және шекараларды жақсылап араластырыңыз 
(3.75-сурет). . 

D-үлкен дөңгелек мұрын. Бүйір қабырғаларын артқы жағының 
ортасына қарай және мұрынның қанаттарын жартылай көлеңкеде 
қараңғылаңыз (3.75-сурет). . 

Е-асимметриялық мұрын. Жеңіл және қараңғы көмегімен теңдестіру 
түзеткіштердің ортасына қатысты мұрынның бүйір жақтары (3.75-сурет) 

            

3 .75. сурет - Мұрын пішіні және сәуле көлеңкілікті түзету 
 

Ерін макияжын сапалы жасау үшін келесі әрекеттерді орындаңыз: 
1. Клиенттің ернінің көлемін бағалаңыз, ерні бүкіл бетке тым үлкен 

немесе тым кішкентай екенін түсіну үшін олардың пропорцияларын басқа 
бет белгілерімен байланыстырыңыз. 

2. Еріннің табиғи контурын жасыру және қалаған контурды жасау үшін 
ерніңізге негіз жағыңыз. Егер сіз еріннің табиғи түсін жасырсаңыз, ерін 
далабының түсі онымен біріктірілмейді, сонымен қатар ерін далабының өзі 
таралмайды. Егер сіз еріннің үстіне ұнтақтасаңыз, онда түс ұзақ уақыт 
сақталады. 

3. Ерін контурын, қарындашты немесе щетканы жасаңыз. Егер сіз жай 
ғана ерніңізді төмен түсіргіңіз келсе, табиғи ерін түсінен немесе ерін 
далабының түсіне сәйкес келетін тоннан екі-үш реңкті қолданыңыз. 

4. Жоғарғы еріннің шетінен бастап, сызықты ортаға қарай бастаңыз, 
содан кейін екінші шетінен сызықты ортаға немесе шетінен бастап, ерніңізді 
дөңгелектеңіз. Содан кейін төменгі ерінді ортасынан шеттеріне қарай 
тартыңыз. Ерінді түзету олардың пішінінің кез-келген кемшіліктерін түзетуге 
мүмкіндік береді. 

5. Контур жасап, ерін далабының қолайлы реңкін ерніңізге жағыңыз. 
Дезинфекцияланған щетканы қолданыңыз және ерніңіздің шеттеріне 

қарай жұмыс жасаңыз, олардың шегінен шықпаңыз. 
Қажет болса, еріннің пішінін түзету үшін қою түстерді қолдана 

отырып, күңгірт және жарық беру ережелерін қолдануға болады. "Боялған" 
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тұлғаның әсерін болдырмас үшін түзету мүмкіндігінше жұқа және табиғи 
болуы керек екенін ұмытпаңыз. Түзету сызығын жасамас бұрын, ерніңізге 
негіз жағыңыз. 

1. Жіңішке еріндер. Ерінді толығымен көрсету үшін ашық, ашық 
түстерді қолданыңыз. Еріннің көлемін визуалды түрде көбейтіңіз, оларды 
жұмсақ сызықпен дөңгелектеңіз, еріннің табиғи шекарасынан еріннің 
шекарасынан сәл шығыңыз.а. Жіңішке төменгі ерінге қисық сызық салу 
арқылы оның иілуін арттыру арқылы дұрыс пішін беруге болады. 

б. Жіңішке жоғарғы ерінге қисық сызық салу арқылы оның иілуін 
арттыру арқылы дұрыс пішін беруге болады. 

2. Үлкен еріндер. Қарындашпен ерінді контурдың бойымен сызыңыз, 
қара және үнсіз түстерді қолдана отырып, толықтығын көзбен азайтыңыз. 
Түсті "жаңа" ерін сызығымен мұқият жұптаңыз. 

3. Жуан төменгі ерін. Егер төменгі ерін жоғарғы еріннен әлдеқайда 
үлкен болса немесе жоғарғы ерін тым жұқа немесе кішкентай болса, төменгі 
ерінге қою түсті, ал жоғарғы ерінге екі реңк жеңілірек жағыңыз. Сіз бір түсті 
Схемадан түстерді қолданғаныңызға сенімді болуыңыз керек. Төменгі ерінді 
кішірейтіп көрсету үшін, жоғарғы ерінді толығымен төмендетпеңіз немесе 
еріннің табиғи шекарасынан сәл шығып кетпеңіз. 

4. Кішкентай ауыз. Табиғи шекаралардың артында аздап баса отырып, 
жоғарғы және төменгі еріннің жаңа шекараларын жасаңыз. Содан кейін 
сызықты сәл ұзартып, ауыздың бұрыштарын созыңыз. 

5. "садақ" түріндегі еріндер. Жоғарғы еріннің контурын жасағанда, 
оның жоғарғы жағын дөңгелектеп, иілуді арттырыңыз. 

6. Иілген еріндер. Дұрыс пішінді жасау үшін ерін контурлағышымен 
қажетті соққыларды реттеңіз немесе сызыңыз. 
 

№ 16 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: Қарапайым макияж жасау 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: қарапайым макияжды табиғатта 

орындауға үйрету 
Жұмысқа арналған материалдар: косметика, құралдар мен жабдықтар. 
 
Тәжірибелік жұмыстың ең маңыздысы, жұмыс үшін кеңістік, 

косметика, құрал-жабдықтарды дайындау. 
 Келесі бөлімге назар аударыңыз:   
• Орындықты, жұмыс орнын және қыл-қаламдарды тазалаңыз. 
• Бояу жаққыштарды, аппликаторларды, қалақшаларды, палеткаларды, 

тазартқыш құралдарды, тониктерді, ылғалдандырғыш құралдарды, 
тазартқыш майлықтарды, бетке арналған сүлгіні, бас таңғышты, мақта 
дискілерін, сүлгілерді, кірпіктерді бұйралауға арналған қысқыштарды және 
макияж өнімдерін дайындаңыз. 

 Макияжды қолдану тәртібі 
• Қолыңызды жуыңыз және зарарсыздандырыңыз. 
•Клиентті дайындаңыз (оны қақпақпен жабыңыз, басына байлаңыз). 
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•Клиент отыратын орындықтың орнын реттеңіз. 
•Клиентпен кеңесіңіз. 
•Теріні тазалаңыз, сергітіңіз және ылғалдандырыңыз. 
• Клиенттің терісін, бетін, қасын, көзін және ернін талдаңыз. 
•Қажет болса, қастарыңызды түзетіңіз (тараңыз және қастарыңызды 

алыңыз). 
• Тиісті негіз түсін таңдаңыз. 
• Қажет болған жағдайда түзеткішті жағыңыз. 
• Негізді жағыңыз. 
• Қастарыңызды қараңғылаңыз (қажет болған жағдайда тараңыз және 

толықтырыңыз). 
• Қастардың симметриялы орналасқанын тексеріңіз. 
• Көз контурлағышты жағыңыз. 
• Көлеңкелерді жағыңыз. 
• Егер крем, сұйық немесе гель болса, қызаруды жағыңыз. 
• Қола немесе мөлдір ұнтақты жағыңыз. 
• Ұнтақты қызаруды жағыңыз. 
• Сүрме жағыңыз. 
• Ерін контурын жасаңыз. 
• Ерін далабын жағыңыз. 
• Жабынның біркелкі жағылғанын тексеріңіз. 
• Клиенттен қақпақты алыңыз. 

 
№ 17 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: Күрделі макияжды орындау 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: күрделі макияжды табиғи түрде 

орындай білу 
Жұмысқа арналған материалдар: косметика, сәндік косметика, 

құралдар, Құрылғылар мен жабдықтар. 
 

1. Дайындық кезеңі: 
- тазарту; 
- текстуралық маскалармен текстураны жақсарту, 
пилингтер мен скрабтар; 
- сергіту; 
- қас эпиляциясы; 
- көз айналасындағы теріні дайындау; 
- аймаққа арнайы нәрлендіретін крем жағу 
көз айналасында; 
-крем жағу-көз макияжына арналған негіз; 
- ерін айналасындағы теріні дайындау; 
- еріннің айналасына арнайы скраб жағу; 
- бальзам немесе гигиеналық ерін далабын қолдану; 
- терінің тамақтануы; 
- теріні ылғалдандыру. 
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- түсті негізді немесе плаймерді қолдану; 
2. "Оқу" тұлғалар: 
- бет пішінін анықтау; 
- бет бөлшектерін анықтау (қастар, көз, мұрын, ерін); 
- түс түрін анықтау; 
- тері түрін анықтау; 
- жас және жалпы стиль; 
- макияждың мақсаты. 
3. Астар: 
- жасырғыш құрал (түрлі-түсті немесе бейімделген) түрінде камуфляж 

құралдарын жағу); 
- тығыз тоналды негізді жағу; 
- стик немесе тығыз тондар көмегімен ағару және күңгірттеу (майлы 

түзету); 
– баспа парақтары; 
-- модельдеу ұнтағының көмегімен құрғақ түзетуді орындау (ағару 

және күңгірттеу) 
- камуфляж. 
4. Қастарды безендіру: 
- шаштың өсуіне қарсы қастарды тараңыз; 
- шаш өсуі бойынша тарақтау; 
- қастарды қатаң жоғары қарай тарқату; 
- қас қарындашымен қас жасау, 
қабақ бояуы және қасқа арналған опалар; 
- қас пішінін қас балауызымен, гельмен (сәйкес түсті) бекіту. 
5. Көз макияжы: пішінді (дөңгелек, ұзартылған, қарама-қарсы), түс 

схемасын, көлеңке астындағы субстраттың құрылымын таңдаңыз; 
-- төсемді (қарындаш, тинт, кремді теньдер) түрінде жағу) 
-көлеңке негізі; 
- контур салу; 
-- өтпелі реңкті бояу 
- көлеңке-екпін; 
- гельдік сүрменің көмегімен жоғарғы қабақ кірпіктерінің шеткі 

сызығы бойынша безендіру; 
- кірпікке дейін төменгі қабаққа ақ, қара немесе түрлі-түсті қайалды 

жағу; 
- қабақ бояуы арқылы төменгі қабақтың дизайны, 
- жарықты орналастыру; 
- тушь көмегімен кірпіктерді безендіру. 
6. Мұрынды түзету: 
- мұрынның бүйір бетінің күңгірттенуі; 
- мұрынның негізін қоюлау. 
7. Бет пішінін далап, қола көмегімен модельдеу. 
8. Баспа парақтары. 
9. Ерін макияжы: 
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- ерін контуры бойынша АҚ қайалмен жағу және қарайту; 
- контурлық қарындашты жағу және ерінді опалау; 
- далапты қылқаламмен жағу, майлықпен сулау және қайталап жағу 
 
№ 18 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: Кешкі макияжды орындау 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: табиғатта кешкі макияжды орындау 

мүмкіндігі 
Жұмысқа арналған материалдар: косметика, сәндік косметика, 

құралдар, гаджеттер мен жабдықтар. 
       
Күндізгі және кешкі макияжды қолдану әдістері көп жағынан ұқсас, 

бірақ олардың арасында біршама  айырмашылықтар бар. Әдетте, кешкі 
макияждың  күндізгіден айырмашылығы жарқын болуы. Түс қарқынды түрде 
қолданылады, соның арқасында макияж мәнерлі, "драмалық"көрінеді. 
     
          Кешкі макияж жасаудың негізгі тұстары: 

•Түс тереңдігін беру үшін қара көз контурлағышты қолдануға болады. 
Тығыз сызық кішкентай қыл-қаламмен сәл көлеңкелу қажет. 

• Әдетте көзге қаныққан түс қолданылады. Бұл жағдайда түс күндізгі 
макияж кезінде әдетте өзгеріссіз қалатын аймақтарға қолданылады.   

• Содан кейін түс өңделіп, бүктеме бағытында және одан сәл тыс 
жерлер көлеңкеленеді, ал ең экспрессивтілікпен "драмалық"әсер пайда 
болады. Айқын сызықтардан аулақ болу керек, көлеңкелер жақсы 
көлеңкеленген болуы керек. 

• Кешкі макияж жасағанда, көздер көбінесе төменгі қабақтың 
аймағында екпін жасау арқылы түске "жиектелген" болады. 

• Көзге үлкен мәнерлілік беру үшін сұйық көз контурлағышты 
қолданыңыз. 

• Айта кету керек, кешкі макияжды жасау кезінде сүрме тығыз 
қабатпен қолданылуы керек. Қосымша-жолақты кірпіктер де қолдану керек. 

• Ерінді ең қараңғы түспен ерекшелеуге болады. 
• Көздердегі ашық түстер сүйектер қарқынды қажет етуі мүмкін, 

сондықтан сіз макияждың үйлесімді көрінуін қамтамасыз етуіңіз керек. 
 

№ 19 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: Үйлену макияжын жасау 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: үйлену макияжын табиғатта 

орындау мүмкіндігі. 
Жұмысқа арналған материалдар: косметикалық құралдар, сәндік 

косметика құралдары мен жабдықтары. 
 
      Үйлену күнінде әр әйел ерекше әдемі көрінгісі келеді. Сондықтан 
мұндай күні әйелге арнайы кәсіби макияж қажет. Макияж күні бойы және 
кешке  дейін сақталуы керек. Көптеген қалыңдықтар жоғары шашты 
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таңдайды, соның арқасында бет әлпеті ашық болады. Қалыңдықтар ақ, піл 
сүйегі немесе басқа түстердің киімдерін киюге бейім, бұл бет әлпетін одан да 
жеңіл етеді. Кәсіби макияж суретшісі үйлену макияжын мүмкіндігінше 
табиғи көрінетін және сонымен бірге суретке түсіруге жарамды етіп жасай 
білуі керек. Көптеген әйелдер үйлену күнінде өмірінің басқа күндеріне 
қарағанда көбірек суретке түседі. 
   

Үйлену тойына арналған  макияжын жасаудың негізгі ережелері: 
• Терінің макияжға жақсы дайындалғанына көз жеткізіңіз, қажет болса, 

тазалаңыз. Терінің майлы емес және жақсы ылғалданғанына көз жеткізіңіз. 
Бұл әсіресе көз айналасындағы тері үшін өте маңызды. Теріні мұқият 
дайындау-бұл макияж бетке ұзақ уақыт сақталатындығының кепілі. 

.•Ұнтақты жабу құралдарын, ерін контуры мен ерін далабын 
қолданыңыз. 

• Негіз қалыңдықтың терісінің түсіне сәйкес келуі керек. Жаңа және 
табиғи көрініс жасау үшін аз мөлшерде негізді қолданыңыз. Корректордың 
көмегімен кемшіліктерді көздің ішкі бұрыштарында жасырыңыз. 

• Есіңізде болсын, көптеген камераларда жыпылықтайтын суық жарқыл 
бар, сондықтан макияждағы барлық суық реңктер қолайсыз түрде 
ерекшеленеді.. 

• Егер қалыңдықтың терісі майлы болса, қызғылт немесе сары түсті бет 
және көз өнімдерін пайдаланбаңыз. Майлы теріде бұл түстер көбірек көрінеді 
және қаныққан көрінеді. 

• Көптеген үйлену көйлектерінде терең мойын сызығы бар. Бұл 
аймақтың түсі мен келбеті бірдей болатындай етіп, мойын аймағында теріні 
ұнтақтауды ұмытпаңыз. 

• Егер тері майлы болмаса, тұрақты әсер үшін кремді жағуға 
болады.Осыдан кейін бетіңізге аз мөлшерде ұнтақ жағыңыз 

• Кірпіктерді бұйралағаннан кейін оларға су өткізбейтін сүрме 
жағыңыз. 

• Көзге және қасқа екпін тек түстердің көмегімен ғана жасалмауы 
керек. 

• Көздің айналасына жеңіл немесе өте жеңіл тон жағыңыз. Бұл бетті 
жаңартады және көйлектің түсін ерекшелеуге көмектеседі. 

• Суреттерде қастар "жоғалып кетуі" мүмкін, сондықтан олардың 
жақсы боялғанына және контурланғанына көз жеткізіңіз. Суреттерде сөзсіз 
"көрінетін" экспрессивтілік сезімін беру үшін, қастарыңызды сыртқы 
шекараңызға жақындатыңыз 

.• Үйлену тойындағы жас жұбайларды әдетте көп сүйеді, сондықтан 
қалыңдықтың ерін макияжына жақсы негіз қолданыңыз. Жылтырлығы бар 
өнімдердің көп мөлшері бүкіл макияжды бұзуы мүмкін екенін ұмытпаңыз. 

•Ерін контуры бойымен тұрақты түсті жағыңыз. Бұл үшін силикон 
негізіндегі өнімдер өте қолайлы. Еріннің табиғи түсінен гөрі 2-3 реңктің 
түсін пайдаланыңыз. Көз контурлағыштың түсі ерін далабының түсімен 
үйлесуі керек. 
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Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар: 
 
1.Гримдік бояулар, гримдегі түс үйлесімі. Макияждағы жылы және 

суық тондар. 
2. Гримдеу ережелері мен тәсілдері. 
3. Макияж керек-жарақтары, материалдар мен құралдар. 
4. Бас сүйек анатомиялық құрылымы бойынша қалай бөлінеді? 
5. Макияж технологиясы, техникасы және реттілігі. 
6. Гримдік бояулар, гримдегі түс үйлесімі. Макияждағы жылы және 

суық тондар. 
7. Гримдеу ережелері мен тәсілдері. 
8. Макияж керек-жарақтары, материалдар мен құралдар. 
9. Бас сүйек анатомиялық құрылымы бойынша қалай бөлінеді? 
10. Макияж технологиясы, техникасы және дәйектілігі 
11. Макияждың негізгі түрлері және олардың ерекшеліктері 
12. Бас сүйегінің макияжының ерекшеліктері 
13. Қарт адамның макияжының ерекшеліктері 
14. Гримдегі нәсілдік және ұлттық ерекшеліктер 
15. Тән макияж бойынша жұмыс 
16. Ұлттық макияж бойынша жұмыс 
17. Портреттік макияж бойынша жұмыс 
18. Ертегі макияжымен жұмыс 
19. Терінің құрылымы мен функцияларын сипаттаңыз 
20. Терінің барлық түрлерінің белгілерін тізімдеңіз 
21. Күнделікті күтімнің негізгі компоненттері қандай 
22. тері. Тері күтімінің негізгі ережелері қандай? 
23. Маскалардың мақсаты қандай 
24. тұлға үшін. Маскаларды қолдану ережелері қандай? 
25. Пайдалы әсері қандай 
26. Бет массажы? 
27. Неліктен бет массажының алдында зерттеу керек 
28. Массаждың клиенттің терісінің күйіне әсері? 
24. Тері майлы болып, қара түске айналады нүктелер? 
21. Қастар мен кірпіктерді бояудың технологиялық реттілігі 
22 Қастарды бояуға арналған бояғыштың түсін таңдау неге 

байланысты? 
23. Қастар мен кірпіктерді бояған кезде пішінді, түсті, құрылымды 

қалай таңдауға болады? 
24. Бет макияжының басты мақсаты неде? 
25. Оны орындау кезінде қандай негізгі факторларды ескеру қажет? 
26. Түзету макияжының негізгі мақсаты қандай? 
27. Қандай негізгі принциптері модельдеу нысандар көрсетілген. 
28. "Мінсіз" тұлғаның пропорциялары қандай? 
29. Мүмкін бет пішіндері және олар "идеалды" формадан қалай 

ерекшеленеді 
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30. Түрлі бет пішіндерін (жарқырау және күңгірттеу) көмегімен түзету 
тәсілдері ,сондай-ақ қас пішінін, бет далабының түсін және оларды жағу 
тәсілдерін таңдау 

31. Көздің қандай формаларын білесіз? Оларды не сипаттайды? Көздің 
әртүрлі формаларын қалай түзетуге болады? 

32. Қастарды түзету әдістері 
33. Мұрынның әртүрлі формаларын түзету қалай жүзеге асырылады? 
34. Қастарды түзету жолдары қандай 
35. Макияжды орындауға кірісетін шебер өзі үшін не анықтауы керек 
36. Қарапайым және күрделі макияж қандай тәртіппен жасалады? Олар 

несімен ерекшеленеді? 
37. Қандай қабырғалар шынайы, жалған және бос деп аталады? 
38. Жамбас белдеуінің негізгі сүйектері қандай? 
39. Бос қолдың қаңқасын қандай сүйектер құрайды? 
40. Гумерустың құрылымы қандай? 
41. Білек қандай сүйектерді құрайды? 
42. Қолдың қалыптасуына қандай сүйектер қатысады? 
43. Қолдың буындары мен қозғалысын сипаттаңыз. 
44. Қандай сүйектер бос төменгі қолды құрайды? 
45. Феморальды құрылымның ерекшеліктері қандай? 
46. Төменгі аяқты қандай сүйектер құрайды? 
47. Тибия мен фибула қандай құрылымға ие? 
48. Аяқтың құрамына қандай сүйектер кіреді? 
49. Бас бұлшықеттерінің үш тобын атаңыз? 
50. Бастың оксипитальды бұлшықеті қайда? 
51. Зигоматикалық бұлшықет қайда бекітілген? 
52. Уақытша бұлшықеттің қандай формасы бар? 
53. Бас бұлшықеттері мен фассиялары қалай дамиды? 
54. Бет бұлшықеттері қандай топтарға бөлінеді? 
55. Бас сүйек доғасының бұлшықеттері қайда басталып, бекітіледі? 

Олардың қызметі қандай? 
56. Қандай бұлшықеттер көз ұясын шектейді? Олар қайда басталады 

және бекітіледі? 
57. Ауыз қуысының айналасындағы бұлшықеттер қайдан басталып, 

бекітіледі? 
58. Шайнау бұлшықетінің бөліктері қайда басталады және бекітіледі? 
59. Уақытша бұлшықет қайдан басталып, бекітіледі? Қандай 

функциясы? 
60. Бастау, бекіту қай жерде орналасқан және медиальды және бүйірлік 

пертероидты бұлшықеттердің функциялары қандай? 
61. Қандай нысаны бар шайнайтын бұлшық шайнайтын, самай, 

медиальная және латеральная крыловидные бұлшық) түріне қарай тұлға мен 
бас сүйектің? 

62. Мойын бұлшықеттері бұлшықеттерден тұрады ма? 
63. Гипоидты сүйектің үстінде орналасқан бұлшықет тобын атаңыз. 
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64. Сублингвальды сүйектің астында орналасқан бұлшықет тобын 
атаңыз. 

65. Мойынның Үстірт бұлшықеттеріне қатысты бұлшықет тобын 
атаңыз. 

66.Төменгі аяқтардың негізгі бөліктері қандай? 
67. Иық бұлшықет тобын атаңыз. 
68. Иық белдеуінің бұлшықет тобын атаңыз. 
69. Білек бұлшықет тобын атаңыз. 
70. Қолдың бұлшықет тобын атаңыз. 
71.Дененің қандай бөліктері пекторальды бұлшықеттерді 

байланыстырады?? 
72. Кеуде бұлшықеттері тобын атаңыз. 
73. Іштің бұлшықет тобын атаңыз. 
74. Перитонеумде қанша қабат бар? 
75. Артқы бұлшықет тобын атаңыз 
76. Жамбас қанша бұлшықеттен тұратынын көрсетіңіз? 
77. Жамбаста орналасқан бұлшықет тобын атаңыз. 
78. Төменгі аяқта орналасқан бұлшықет тобын атаңыз. 
79. Аяққа қатысты бұлшықет тобын атаңыз. 
 
Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі: 
 
1.Гизелла М., Ватерман А. Ваш неповторимый стиль. М., 2000. 
2.Алексеева Э. Шестернева С. Школа красоты – М: «Крон-пресс» 1998 
3.Червоная И.В., Студенкова Н.А. Мода и стиль- Алматы 

«Полиграфкомбинат» 2007 
4. Джонс Р. Макияж — это просто. - М: «Рипол классик» 2006 
5.Платонова Д. Макияж. – М: «Эксмо» 2008 
6.Крискунова И. Книга – подарок, достойный королевы красоты. - 

СПб: «Еврознак»  2003. 
7. Чанг- Бабаян Т. Макияж глаз – М: «Одри» 2014 
8.Гордиес О. Макияж – М: «Эксмо» 2007 
9.Червоная И. В. Мода и макияж – Алматы «Полиграфкомбинат» 2019 
 
Қысқаша қорытынды 
 
Пластикалық анатомия сабақтарында алған білім, дағдылар  

студенттерге тері күтімі, сәндік косметика және макияж техникасы мен 
технологиясының негіздерін игеруге көмектеседі. Сәндік косметика, грим, 
сұлулық индустриясы, кино, шоу бизнес саласында жұмыс істеу үшін кәсіби 
дағдыларды бекітіп ала алады. 
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БӨЛІМ 4.  ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫН ЕСЕПТЕУ 
ЖӘНЕ КАЛЬКУЛЯЦИЯЛАУ 

 
Оқытудың мақсаты: 
-Қазақстан Республикасының  салон қызметтерінің экономикалық 

дамуының негізгі бағыттарын білу; 
- Сұлулық салондарындағы баға бекітудің негізгі критерийлерін 

анықтау; 
- Сұлулық салондарының рентабельдік қызметін анықтай алу; 
- Жалақыны есептеу тәсілдерін меңгеру; 
- Сұлулық салонында есепке алу және қатаң бақылау әдістерін меңгеру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алдын-ала талаптар: 
Жұмыс бастамас бұрын білім алушылар осы модульмен оқуды білуі 

тиіс. 
Салон қызметтері мен ем-шаралараға кететін уақыт мөлшерін нақты  

анықтауы тиіс. 
Брендтік салон өнімдері және оның шығын нормалары. 
 
Қажетті оқу материалдары: 
- Қағаз, жай қарандаштар, қаламдар, үлестірмелі материалдар 
- Бренд өнімдерінің прайс парақтары. 
- Салонның қолданыстағы прейскуранты. 
- Арнайы әдебиет. 
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ПМ 14. Қызметтерді есепке алу және өзіндік құнын  
калькуляциялау 

ПМ 13. Грим және  макияжды орындау 

ПМ 12. Шаш үлгілерінің тарихи және өзекті 
модельдерін орындау 

ПМ 11. Іскерлік мансапты басқару 
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Кіріспе: 
Бұл модуль шығындарды есепке алу және қызметтердің өзіндік құнын 

калькуляциялау үшін қажетті білімді, іскерлікті және дағдыларды 
сипаттайды. 

Қазақстанда салон қызметтерін дамытудың негізгі бағыттарымен 
таныстыруды  қамтиды. 

Салон бизнесіндегі бағаның негізгі түрін, өзіндік қызмет түрінің құнын, 
кәсіпорындардың рентабельділігін, сұлулық салонындағы еңбек жалақы 
жүйесін сипаттайды.  

Білім алушылар салон бизнесі кәсіпорындарының табыстылығын 
есептеу әдістері мен технологияларын меңгереді, калькуляциялық 
карталарды, өзіндік құнды, салонның есеп саясатын жасайды. 

Кез келген қызмет түрінің өзіндік құнын есептеуді үйренеді, себебі 
тұтынушылар үшін тиімді және кәсіпорындарға табыс әкелу үшін қызмет 
түрінің бағасын дұрыс белгілеуді білуі қажет. 

Сұлулық салонын сауатты басқару үшін есеп жүргізу және бақылау 
ережелерін білу. 

 
4.1. Қазақстан Республикасының салон қызметтерін 

экономикалық жағынан дамытудың негізгі бағыттары 
 
Қазіргі жағдайда қызмет көрсету саласын дамытпай ұлттық 

экономиканың табысты дамуы және оны Халықаралық еңбек бөлінісі 
жүйесіне қосу мүмкін емес. Қызмет көрсету саласы әлемдік экономикада 
барынша орнықты позицияларға ие, экономикалық өсуді және халықты 
жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. 

Әлемдік қызмет көрсету нарығы – өзінің тез қарқынмен жүріп, әлі де 
қалыптасу сатысында екендігіне қарамастан,  қазіргі заманғы Халықаралық 
экономикалық қатынастардың маңызды құбылысы болып табылады. 

Соңғы жылдар іс жүзінде бүкіл әлемде қызмет көрсету саласының 
жедел дамуымен сипатталады. Қызметтер бүкіл әлемдік сауда айналымының 
төрттен бір бөлігінен астамын құрайды, ол ХХІ ғасырдың басында 2 трлн 
ақш долларына жетті. Әлемдік қызметтер саудасының әлеуеті зор. Қызмет 
көрсету саласында ерекше сегменті бар қызмет түрлері бар. Олар жылдың 
кез келген уақытында барлық дерлік халықтың тұрақты сұранысына ие және 
бизнес-конъюнктураның өзгерістеріне бейім. Бұл сегментке шағын бизнес 
ортасында өте танымал шаштараздар кіреді, себебі олар бастапқы капитал 
кезінде салыстырмалы түрде оңай басталатын қызмет түрі болып келеді. 

Қызмет көрсету саласының ең сыйымды сегменттері: шаштараз 
қызметтері. Қазақстан Республикасының Экономикалық қызмет түрлерінің 
мемлекеттік жіктеуішінде (ЭҚЖЖ) ҚР МЖ 03-2007 коды 96.02 
«шаштараздар мен сұлулық салондарымен қызметтер көрсету» 96 «жеке 
қызметтер көрсету» бөліміне  жатады және оған: шашты жуу, қырқу, қалау, 
бояу, бояу, бұйралау, шашты түзету және ерлер мен әйелдер үшін 
орындалатын ұқсас жұмыс түрлері; сақалды қыру және тегістеу; бет 
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массажы, маникюр мен педикюр, макияж және т. б. кіреді. 
Қызмет көрсету саласының өсуі көптеген факторларға байланысты: 

халықтың жалпы өмір сүру деңгейінің жақсаруы және нәтижесінде әртүрлі 
қызметтерге ақы төлеуге қаражаттың пайда болуы; халықтың өмір сүру 
қарқынының артуы, өз-өзіне қызмет көрсетуге уақыттың жетіспеуі; білікті 
кәсіби қызметке қажеттіліктің өсуі. Қызмет көрсету саласы өмір салтын  
жақсартуда, адамдардың материалдық және мәдени әл-ауқатын жақсартуда 
маңызды рөл атқарады. Бұл материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын 
үнемдеуге мүмкіндік береді, адамдардың бос уақытын арттырады, олардың 
жұмысының шығармашылық мазмұнын арттырады, жұмыс уақытынан тыс 
иррационалды шығындарды азайтады, адамдардың өмірін ыңғайлы және 
жағымды етеді. Осылайша, Қазақстанның барлық әлеуметтік топтары мен 
тұрғындар тобының өмірлік мүдделерін қозғайды. ҚР-дағы сұлулық 
индустриясы тұтынушыларға сыртқы келбетіне күтім жасау бойынша түрлі 
қызметтерді, рәсімдер мен әдістемелерді таңдау мүмкіндігін ұсынады. 

Бүгінде кез-келген табыс деңгейі бар, соның ішінде табысы төмен 
тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын көптеген сұлулық 
салондары жұмыс істейді және үнемі ашылады. Қазақстандық нарықта 40 
000-ға жуық сұлулық салондары мен шаштараздар бар, олардың 20% - ға 
жуығы елордалық өңірге тиесілі. Қазақстанның шаштараздары мен сұлулық 
салондарының нарығы жетілу кезеңіне ие болады, бірақ нарыққа кіру  басқа 
қатысушыларының күшті бәсекелестігімен қиындайды. Бірнеше жыл бұрын 
Қазақстанда Сұлулық нарығының дамуын ынталандырған жетекші фактор 
әлеуетті тұтынушылардың табыс деңгейінің өсуі болды. Сұлулық 
салондарына келушілердің басым бөлігін құрайтын табысты іскер әйелдер 
жақсы ақша таба бастады, сыртқы тартымдылық көбінесе үлкен 
мүмкіндіктерге ықпал ететініне көз жеткізді.Бүгінгі таңда Қазақстанда 
шаштараз қызметін көрсету үлкен сұранысқа ие. 

 
4.2. Сұлулық салонындағы бағалардың қалыптасуы 
 
4.2.1. Бәсекелестікке ие бағаларды талдау 
 
Егер бағалар қолайлы және нақты белгіленген болса – онда тұрақты 

тұтынушыларыңыздың болуы ықтимал. Салонның бағасы бәсекеге қабілетті 
болуы үшін бәсекелестердің салондарындағы бағаларға талдау жасау қажет. 
Ол үшін бәсекелестерді талдаудың арнайы журналын жасау ұсынылады, 
онда сіз бәсекелестердің қызмет бағалары туралы ақпаратты мезгіл-мезгіл 
енгізіп отыруыңыз керек және басқа салондардағы процедуралардағы 
бағалық өзгерістер туралы әрдайым хабардар болуыңыз керек. Бұл бағаны 
басқаруға және тұтынушылар үшін тиімді болуға мүмкіндік береді. Бәсекелес 
салондардың бағаларын талдағаннан кейін сіз өз бағаларыңызды белгілей 
аласыз. 

Сұлулық индустриясында бәсекелестердің болуы нарық бар екендігінің  
және салон қызметтері сұранысқа ие екенін көрсетеді. Олардың нарықтық 
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позицияларын нақты түсіну үшін нарықтық жағдайды, басқа ойыншыларды 
зерттеу керек, тұтынушылардың тілектерін білу керек. Олардың күшті және 
әлсіз жақтарын біле отырып, бәсекеге қабілетті даму стратегиясын құру 
оңайырақ. Бұл әрі қарай ақпарат жинауға, бәсекеге қабілеттілікті арттыруға 
және осалдықты азайтуға мүмкіндік береді. 

Неліктен бәсекелестерді зерттеу керек? Өйткені нарықтағы 
өзгерістерге уақытылы ден қою және дұрыс басқару шешімдерін тез 
қабылдау үшін. Мұнда сіз өзіңіздің бәсекелестік артықшылықтарыңызды 
білуіңіз керек. Сізден 2 шақырым радиуста басқа 10 шаштараз болуы мүмкін, 
бірақ біреуі де сізге тікелей бәсекелес бола алмайды, ал келесі көшедегі 
жалғыз салон тұтынушылардың санын төмендете алады.Нарықтағы 
позицияңызды бағалау үшін барлық сұлулық мекемелерінің категорияларын 
топтастырыңыз: кез - келген баға жағынан жақын кәсіпорындарды; сіздің 
аймағыңызда орналасқан бірдей деңгейдегі салондард; қаладағы ұқсас 
форматтағы ең жақсы ондаған сұлулық салондарын.Осыдан кейін бір 
уақытта үш параметр бойынша: ұқсас қызметтердің бағасы; ассортимент 
тізімі; мақсатты аудитория бойынша сәйкестіктерді тауып, тікелей 
бәсекелестерді анықтаңыз. Содан кейін оларды не істей алатындығыңызды 
талдаңыз. Бұл ақпарат салонды дамытудың бизнес-моделін қалыптастыру 
үшін негіз болады. Бәсекелестеріңізді біле отырып, сіз мыналарды жасай 
аласыз: процедуралардың бағаларын қалыптастыру; бәсекелестердің осы 
ақпаратты өз бизнесіне жобалау үшін баға мен сапа арақатынасын түсіну; 
негізгі, жұптасқан және қосымша қызметтер желісін таңдау; жаңа өнімдердің 
пайда болуын жіберіп алмау және оларды бәсекелестерден сәтті көшіру. 

Тұтынушы үшін күресте бірнеше әдісті қолдануға болады. Жалпы 
экономикалық шығындарды азайту, салонның жұмысын оңтайландыру, 
масштабты үнемдеу немесе ұтымды іс жүргізу арқылы баға бойынша 
көшбасшы болу; клиенттерге олар төлейтін ерекше, қызықты қызметтерді 
ұсыну; мамандандырылған процедураларды немесе оларға қол жеткізудің 
нақты жүйесін ұсына отырып, тұтынушылардың белгілі бір тобының 
мүдделеріне назар аудару. 

Ең алдымен,  картадан біз өз салонымыздың айналасында радиусы 3-5 
км болатын аймақты белгілейміз және кем дегенде бір ұқсас қызметті 
орындайтын кез-келген мекемені табамыз. Егер сіз массаж жасасаңыз, 
фитнес-орталықтарды, моншаларды қосымша қарап шығыңыз. Содан кейін 
біз қажетті ақпарат көлемін таңдап, бәсекелестерді зерттеу технологияларын 
таңдаймыз — бәрін өзіміз жасаймыз немесе "барлаушыларды"жалдаймыз. 

Құнды ақпаратты келесі тәсілдер арқылы анықтауға болады: сізге басқа 
салоннан жұмысқа келген қызметкерлерден; бәсекелес салондағы қызметті 
пайдаланып, процедура кезінде шебермен сөйлесіп; бәсекелестің ресми 
сайтынан прайс-парағын зерделеп немесе салонға тікелей барып; бөгде 
маркетингтік стратегияларды талдап, Яндекс Директ, Google AdWords 
жарнамалық науқандарына, сондай-ақ жүргізілетін акцияларға назар аудара 
отырып; әлеуметтік желілерден алынған ақпаратты пайдалана отырып; келу 
кезінде жабдық, шеберлер мен сервистің деңгейін зерделеп, сауда; әр түрлі 
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күндері кешке бәсекелес салонның қызметтерін бірнеше рет пайдалану-
кассалық чек нөмірін саладағы орташа чекке көбейту арқылы сіз бір күндік 
айналымды білесіз. 

Талдауда Тікелей бәсекелестерге назар аударыңыз, олардың 
орналасқан жерін, қызметтер жиынтығын және баға сегментін зерттеңіз. 

 
4.2.2.Калькуляцияланған карталар 
 
Калькуляция - бұл сұлулық салоны экономикасының маңызды құралы. 

Онда өнімнің, жұмыстың және қызметтердің құны көрсетілген. Есептеу 
карталарымен қалай дұрыс жұмыс істеу керектігін біле отырып, сіз тұрақты 
клиенттерді ұстап, жаңаларын тарта отырып, уақыт пен ақшаны  үнемдейсіз. 

Бұл жеткізушілердің шығын материалдарының бағасының өсуіне, 
бәсекелестердің қызмет көрсету бағасының өзгеруіне және нарықтағы кез-
келген басқа өзгерістерге тез жауап беруге мүмкіндік береді. 

Есептеу картасы – бұл қызметтің сату бағасын есептеуді көрсететін 
маңызды құжат. Директор немесе бас бухгалтер қол қояды. 

Мысал ретінде: 
 

№1 кесте. Шашты бояудың калькуляциялық картасы 
Жұмсалған 
зат 

Бір 
қораптағ
ы заттың 
бағасы 
(теңге) 

Бір 
қорапты
ң 
мөлшері 
(мл/шт) 

Бірлік 
үшін 
бағасы 

Бір 
қолданғанғ
а кететін 
заттың 
мөлшері  
(мл/шт) 

Бір қызмет 
үшін 
жұмсалаты
н заттың 
бағасы 

Бір 
қызметке 
жұмсалаты
н заттың 
жалпы 
құны 
 

Igora  V Blond 1900 тг. 500 гр. 3.80 
тг.  

100гр.  383.80тг.  

оксигент 1530 тг. 1000мл. 1,53 тг. 200мл. 3,600.00 тг.  
Сусабын 
Professional 

4440 тг. 5000мл. 0,88 
тг. 

10мл. 8,80 тг.  

Кондиционер 
Профессиона
л Color 

2980 тг. 2000 мл 1,49 тг. 15 мл 22.35 тг. 877.45 
тенге 

Бір қолдануға 
арналған 
алжапқыштар 

700 тг. 30шт. 24,00тг
. 
  

1 шт. 24,00 тг  

Бір қолдануға 
арналған 
қолғаптар 

895 тг. 50шт. 18,00 
тг 

1 шт. 18,00 тг.  

Теріні 
қорғауға 
арналған 
сұйықтық 

1000тг. 100мл. 10,00 
тг 

2 мл 20,00 тг  

Фольга 1700тг. 90 метр. 18,9 тг. 5м. 94,50тг  
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№2 кесте. Жұмыс уақытының шығын нормасы. Мысал ретінде 
Қызметі Жұмыс орнын пайдалану уақыты, мин. 
Ұзындығы 40 см шашты бөлектеп бояу 2.00 сағат 
 

№3 кесте. Керек құрал-жабдықтың шығын нормасы. Мысал ретінде. 
№ Бір жинағы Бір 

данас
ы 

Қысқа 
шашт
ы қию 

Орташа 
ұзындықтағ
ы шашты 
қию 

Ұзын 
шашт
ы қию 

Шаш қию 
VIP 
(масаж,арома
-сервис) 

Шашты 
жиекте
у 

Кекі
л 
қию 

1 Жабоның 
жағасы 

Шт. 1 1 1 1 1 1 

2 Сорғыш 
майлықтар 

Шт. 4 4 4 4 4 2 

3 Мақта 
таяқшалары 

Шт. 2 2 2 2 2 2 

4 Шашқа 
арналған 
сусабын 

Гр. 15 20 25 20 --- --- 

5 Шашқа 
арналған 
кондиционе
р 

Гр. 5 10 15 20 --- --- 

6 Стайлинг   Гр. 5 5 10 5 ---- ---- 
7 Шашқа 

арналған 
лосьон 

Гр. --- --- --- 5 ---- ---- 

8 Шашқа 
арналған 
лосьон 
Visarome 

Гр. --- ---  1 --- --- 

 
4.2.3. Қызметтердің сараланған бағалары 
 
Салонда әр түрлі кәсіби деңгейдегі қызметкерлер жұмыс істейді, 

сәйкесінше қызметкерлердің жалақысы әр түрлі болуы керек. Шебердің 
біліктілігі неғұрлым жоғары болса, бағасы да соғұрлым жоғары болады 
(авторлық прайс-қағазы). Қызметкердің  жұмыс орынындағы дипломдар мен 
марапаттары жалақыны саралаудың маңызды дәлелі болады. 

Бұл жаңашылдықтың айқын артықшылығы-мұндай саясат 
қызметкерлердің "өз жұмысына деген белсенділігін" көтере алады. Білікті 
әріптестердің сол жұмыс үшін көбірек сыйақы алатындығын көріп, қалған 
шеберлер де кәсіби түрде "өсуді" қалайды. Шебердің қызметтерінің құны 
оның қызметтерінің біліктілігі мен сапасына байланысты болуы керек. 

Шебердің жұмысын бағалаудың ең жақсы тәсілі-конверсия, ол сізге 
жүгінген тұтынушылардың қанша екендігінен, тұрақты екендігін есептеуге 
мүмкіндік береді. Егер сізде, мысалы, мамандардың бірнеше санаты болса, 
сіз бірден клиентке жоғары санаттағы шебердің қызметтерін пайдалануды 
ұсына аласыз.Тұтынушы шаштың қанша тұратынын сұрайды. Сіз: "бізде 
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мамандардың бірнеше санаты бар. Сізге ең жақсы нұсқаны ұсыну үшін 
бірнеше сұрақтар қоюға рұқсат етіңіз". 

Көптеген менеджерлер ұжымдағы келіспеушіліктерге байланысты 
мамандардан айырылып қалудан қорқып, бұл әрекеттен бірден бас тартады. 

Аттестаттауды өткізіңіз. Іс жүзінде бұл мамандардың кәсіби деңгейін 
арттырады және клиенттердің адалдығын арттырады. 

 
4.2.4. Салон қызметтерінің баға саясатының түрлері 
 
«Сынақ» бағалары саясаты жаңа қызметті енгізу немесе нарықтың 

жаңа сегментіне назар аудару кезінде қолайлы. 
«Кілегейді кетіру» саясаты нарыққа жаңа қызметпен кірген кезде 

алдымен максималды пайда үшін жоғары баға тағайындалған кезде орынды 
болады, содан кейін бәсекелестердің пайда болуымен баға төмендейді. 

Мысалы, салон прейскурантқа ешкім көрсетпейтін (немесе 
салондардың аз саны бар) жаңа прогрессивті қызметті енгізеді.Осындай 
қызмет түріне жоғары бағаны тағайындауға болады (кілегейді шешу) және 
осы қызметті разряд бұқаралық бағасын төмендетуге мүмкіндік береді. Бұған 
дәлел ретінде 1995 жылы ерекше танылған «тырнақ өсіру» қызметін айтса 
болады және бұл қызмет түрі қазіргі таңда кең таралған. «Американдық» 
бөлектеу (көп түсті), "қышқыл" бұйралау және Ресей нарығында пайда 
болған басқа да инновациялар болған сияқты. 

Бастапқыда «Ену» саясаты тұтынушылардың назарын аудару  және 
бәсекелестерді "жою" мақсатында бағаны төмендетуге бағытталған. Белгілі 
бір уақыттан кейін салондағы бағалар біртіндеп артады, бұл салонның 
пайдасына оң әсер етеді. 

"Имидждік" саясат нарықтың имиджі мен сегментіне сәйкес дұрыс 
баға белгілеуді болжайды. Бұл саясат ең беделді люкс-салондарға, имидж-
студияларға тән. Бағаны есептеу кезінде бедел мен имиджге баса назар 
аударылады. Нәтижесінде салонның таңдалған имиджі мен әлеуетті 
клиенттеріне сәйкес орташа өлшенген бағалар белгіленеді. 

«Қызықты бағалар» саясаты бағаны бүтін емес, бөлшек санмен 
көрсету болып табылады. Мұндай бағаларды клиенттер  психологиялық 
тұрғыдан төмен деп  қабылдайды. Бөлшек түріндегі бағаларды тұтынушылар 
ең төмен баға деп есептейді. Әсіресе бұл саясатты АҚШ шаштараздары көп 
қолданады. АҚШ шаштараздарында сіз көбінесе $ 20 емес, $ 18 бағасын 88 
цент түрінде таба аласыз. 

"Жауап беру" саясаты-бәсекелестердің бағасына сәйкес бағаның 
өзгеруі. 

"Тітіркендіргіш" бағалар саясаты-бағаның шамалы тұрақты өзгеруі 
бәсекелестерді шатасуға әкелуі мүмкін саясат. 

"Сараланған" бағалар саясаты тыныш күндерде бағаның төмендеуін 
және тұтынушылардың көтеп келген  күндерінде олардың өсуін білдіреді. 

Аптаның күндеріне  бағытталған баға саясаты. Сұлулық 
салондарында ең қызықты және тыныш күндер бар. Ең көп келетін күн-
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дүйсенбі, ал ең көп жұмыс істейтін күндер – бейсенбіден сенбіге дейін. 
Әрине, ең үлкен жүктеме күндері жыл мезгіліне де байланысты. Батыс 
шаштараз маркетологтары ең аз сұраныс күндері қызмет бағасын 
төмендетуді ұсынады. Осылайша, сіз салонға аз төлем қабілетті клиенттерді 
тарта аласыз (көбінесе клиенттер мұндай күндері ата-аналары мен 
балаларына келеді). 

Сонымен қатар, бұл принцип сізге жұмыс орындарын біркелкі 
жүктеуге, ең жоғары сұраныс күндерінде тұтынушылардың қайта жүктелуіне 
және істен шығуына жол бермеуге мүмкіндік береді.Бірақ тұтынушылар 
ағыны күндерінде бағаны көтермеңіз (мысалы, мереке күндері). Кейбір 
шаштараздар бір сәтте пайда табу үшін осылай жасайды. Клиенттер осындай 
жоғары бағамен қызметтерді пайдалануға мәжбүр (бәсекелес салондар да 
жүктелген), бірақ олардың өздеріне деген осындай көзқарасқа ашулану және 
сіздің клиенттеріңіз болуды тоқтату қаупі өте жоғары. 

"Жаппай сату" саясаты. Егер сіз әдеттегі сатылымды (жарнамалық 
емес) шаштараз қызметтерін сатуға тырыссаңыз, онда нәтижелер ең керемет 
болмайды.Заттардың сатылымынан гөрі, шаштараз қызметтерінің сатылымы 
қиынырақ. Тұтынушы салонның қызметтері сапасыз, шеберлер тәжірибесіз, 
өнім мерзімі өтіп кеткен, шаш үлгісі сәнді емес, салонның өзі танымал емес 
және оның істері жаман деп қауіптене бастайды. Сондықтан сату саясаты 
негізінен ілеспе сауда үшін қойылған тауарларға қолданылады. Бірақ бұл 
жағдайда да сату тұтынушылардың күмәні мен қорқынышын жою үшін 
сенімді түрде дәлелденуі керек. 

 
4.2.5. Қызметтің өзіндік құны. Есептеу түрлері 
 
Кез-келген қызметтің құнын білу қажет, себебі сол қызметтің бағасын 

дұрыс анықтау үшін. Баға тұтынушылар үшін тартымды болуы керек және 
сонымен бірге кәсіпорынға пайда әкелуі керек. 

Қызметтің әртүрлі салаларында өзіндік құн әр түрлі есептеледі, бірақ 
кез-келген жағдайда оны есептеу кезінде шығындар тұрақты және ауыспалы 
болып бөлінеді. 

Ауыспалы шығын түріне, әдетте, материалдық шығындар мен қызмет 
көрсететін мамандардың жалақысын төлеу шығындары кіреді. Бұл 
шығындар орындалатын жұмыс көлеміне және қызмет көрсету уақытына 
байланысты. 

Тұрақты (үстеме) шығындарға әкімшілік, жалдау, коммуналдық 
төлемдер, салықтар, қоқыс шығару, байланыс қызметтері, күзет және т. б. 
шығындар кіреді. 

Сұлулық салонындағы бағалар демократиялық бағалар деп саналады. 
Олар 1 процедураға кететін шығындардың құнын ескере отырып, өзіндік 
құнның 25% үстеме бағасын қосады. Қызметтердің құны ауыспалы және 
тұрақты шығындардан тұрады. 

Ауыспалы шығындар процедураның түріне және олардың санына 
байланысты. Салонның ауыспалы шығындарына нақты процедураны көрсету 
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кезінде пайдаланылатын негізгі негізгі және жұмсалатын заттардың 
шығынына  және мамандардың жалақыларына кетеді. 

Негізгі құрал-жабдықтардың шығыны технологиялық картада 
бекітілген нормалар бойынша  әрбір процедураға кететін шығын бойынша 
ескеріледі. Салонды күтіп — ұстауға жұмсалатын қалған шығыстар — жалға 
алу, коммуналдық қызметтерді төлеу, әкімшілікті ұстау және т.б. (олар 
туралы бұдан әрі толығырақ айтып береміз) –бұл шығындар  көрсетілетін 
қызметтердің көлеміне байланысты емес тұрақты шығындар болып 
табылады.. 

Барлық қызметкерлердің сағаттық жалақысы бар. Бұл жалақы 
жүйесінің уақыт бойынша нұсқаларының бірі, онда жалақы қызметкердің 
нақты жұмыс істеген сағаттары негізінде есептеледі. 

Мысал ретінде. 
 
№4 кесте. Сұлулық салондарының ай сайынғы шығыны 

№ Шығындардың көрсеткіші Сомасы 
1 Жұмыс орнын жалға алу  
2 Әкімшілік қызметкерлерінің жалақысы  
 Басқарушы  
 Екінші әкімшілік қызметкер  
 Еден жуушы – 2   
 Есепші  
3 Шаруашылық құралдары  
4 Коммуналдық төлемдер  
5 Салонға қызмет көрсету  
6 Салықтар  
7 Маркетинг  
8 Көрінбейтін шығындар  
 Барлығы  
 

Бұл шығындар жарты жылға дейін міндетті және тұрақты болып 
келеді.  

№5кесте. Салонның ай сайынғы жұмыс уақытының санын 
анықтаймыз 
Күндік жұмыс уақытының саны 12 
Ай сайынғы жұмыс уақытының 
саны 

360 
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№6 кесте. Әр жұмыс бағытының ай сайынғы жұмыс уақытының  
санын анықтаймыз 
Мамандар Күндік жұмыс сағаты Бір айдағы жұмыс 

сағаты 
Бірінші шаштаразшы 12 180 
Екінші шаштаразшы 12 180 
Үшінші шаштаразшы 12 90 
Бірінші косметолог 12 180 
Екінші косметолог 12 180 
Бірінші маникюр 
маманы 

12 180 

Екінші маникюр маманы 12 180 
Массаж жасаушы 12 90 
 96 1260 
Барлығы: 96 1260 
 

Бұл кестеде 100 пайыздық жүктеме көрсетілген. Мұндай максималды 
жүктеуге сұлулық салондарының өте аз саны қол жеткізе алады және бұл 
көрсеткіш оның жұмысының бірінші жылынан алыс. 

Салонның нақты жүктелуіне байланысты жұмыс сағаттарының санын 
қайта есептеңіз. 

 
№7 кесте, мысалы, 50%. 100 пайыздық жүктемеден қанша 

құрайтынын   есептейді. 
Табысты жұмыс 
уақытының жинағы  

48 630 

 
Салонның жұмыс уақытының 1 сағатының құнын есептейміз 
Айына/табысты уақытқа белгіленген шығындар = жұмыс уақытының 1 

сағатының құны. 
Мысал ретінде: орташа ұзындықтағы шаш қию қызметін алайық. 

 
№8 кесте. Қызметтің өзіндік құнын есептеу 

Косметикалық 
өнім 

Көлемі/мл Бағасы/тг Шығыны/мг Өзіндік құны 

Сусабын 5000 5000 15 15 
Кондиционер 1500 3300 20 44 
     
Жағалары 1   9 
Бір қолданысқа 
арналған 
орамалдар 

   34 

Барлығы:    102 
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Берілген қызметтің орташа уақыты – 60 мин. 
 
№9 Қызметтің толық өзіндік құнын есептеу: 

Құрал-жабдықтардың және 
косметиканың өзіндік құны 

102тг 

Қызмет көрсеткен уақыты 1 сағ. 
Бір сағаттық қызметтің 
өзіндік құны 

ххх 

 
Есептеу формуласы келесідей болады: 
Толық шығындар = жұмыс уақытының құны * қызмет көрсету 

уақыты + материалдардың құны 
Бәсекелестік ортаға шағын маркетингтік зерттеу жүргіземіз. Осы 

қызметтің орташа бағасы 3 бәсекелес салондар арасында 3000,00 теңгені 
құрады делік. 

Баға тұтынушы үшін бәсекеге қабілетті және тартымды болуы керек. 
 
№10. Қызмет құнын қалыптастыру. 
Қызмет түрінің бағасы 3000,00 
Маманның жалақысының 

40% 
1200,00 

Жалпы құны 53,00 
 

Осы қызметтен өз пайдамызды есептейміз: 
З000,00 – 1200,00 – 53,00 = Х 
Мұндай жағдайда қызметтің рентабельділігі 47% - ға тең. 
Жалпы шығындар көп болған жағдайда салон көбейеді. 
Процедураның жалпы құны артады, сондықтан сіздің пайдаңыз азаяды. 
 
4.3. Рентабельділік 
 
4 .3.1. Сұлулық салонының рентабельділігін есептеу 
 
Сұлулық салонының пайдасы – бұл жалпы табыс. Белгілі бір уақыт 

аралығында кассаға немесе есеп айырысу шотына түскен ақша сомасы. 
Жалпы табысқа ақшалай баламада алатынның барлығы кіреді: көрсетілген 
қызметтерден түскен түсім; жалға беруден түскен табыс (егер сіз 
кабинеттерді немесе креслоларды жалға берсеңіз, жұмыс орындары); үйде 
күтім жасау құралдарын сатудан түскен жалпы табыс; сыйлық 
сертификаттарын сатудан түскен ақша сомасы және т. б. 

Пайданы күнделікті, апта сайын және ай сайын есептеу керек. Бұл 
салонның ең маңызды көрсеткіштері болуы мүмкін-жалпы кіріс қана емес, 
сонымен қатар клиенттер саны, қолма-қол ақша сомасы, қолма-қол ақшасыз 
төлемдер сомасы, депозиттер немесе абонементтер сомасы (яғни, 
қызметтерді алдын-ала төлеу және кешенді бағдарламаларды төлеу), сондай-
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ақ жаңа клиенттер саны, сыйлық сертификаттарын сатқан сома, орташа чек 
және жалпы кіріс. 

Апта сайын сол көрсеткіштерді графиктер мен диаграммалар түрінде 
бақылау керек, яғни аптадан аптаға дейінгі көрсеткіштерді салыстыру қажет. 
Егер көрсеткіштер бір аптада төмендесе, жағдайды түзету қажет. Егер 
көрсеткіштер жоғарыласа, өсуге әкелуі мүмкін не істеп жатқанымызды 
талдап, оны қайталаймыз. Мұны ай сайын жасау керек. 

Пайдаға әсер ететін маңызды көрсеткіш – бұл шығындар. Шығындар 
ауыспалы және тұрақты. Тұрақты шығындар: жалдау, менеджердің 
жалақысы, телефон, интернет, қауіпсіздік, бағдарламалық жасақтама және 
т.б. үшін төлем. Мысалы, мамандардың жалақысы (өндіріс неғұрлым көп 
болса, мамандардың кірісі мен жалақысы соғұрлым көп болады), 
материалдар шығындары (қызметтер неғұрлым көп болса, материалдарды 
сатып алуға шығындар соғұрлым көп болады), салықтар. Шығыстарды 
негізгі баптар бойынша пайыздық қатынаста қадағалау (мысалы, жалдау – 
15%, салықтар – 25% және т.б.) және белгілі бір мәндерден тыс шығуға 
мүмкіндік бермеу ұсынылады, әйтпесе пайда болмайды. Егер сіз бәрін 
алдын-ала есептесеңіз, онда сіз келесі айдың бюджеті қандай болатынын 
болжай аласыз, бұл барлық шығындарды нақты жоспарлауға мүмкіндік 
береді. 

Мысалы, сатып алу сомасы 15-тен 30% - ға дейін өзгеруі мүмкін. Сіз 
15% шегінде қалғыңыз келеді делік, егер қандай да бір позиция жеткіліксіз 
болса, мамандардың айқайына берілмеңіз және егер ол болмаса, қандай да 
бір компонентке тапсырыс бермеңіз, бірақ алдымен оны ауыстыруға 
тырысыңыз.Қоймада бар. Және бұл препаратты қолданыңыз. Алайда, егер 
ауыстыру болмаса, тек осы жағдайда препаратқа тапсырыс беру керек. 
Шығын материалдары үшін 15-20% бюджет аясында болу үшін өте мұқият 
және алдын-ала жоспарлау керек. Әрине, форс-мажор, жедел сатып алу 
немесе жұмсау бар, бірақ олар сіздің жоспарланған бюджетіңіздің 5% - ынан 
аспауы керек. 

Шығындардың барлық баптарын нақты жоспарлай отырып, сіз 
пайданы болжай аласыз. Болжамды пайдаңызды шығындар баптарына 
қосыңыз. Егер сіз оны жоспарламасаңыз, оны ешқашан ала алмайсыз. 
Өйткені, пайда жалдау мақаласынан немесе фотосуреттен қалай 
ерекшеленеді, сіз оны да алғыңыз келеді. Сіз барлық шығындарды шегеріп, 
кірістерден ғана пайда есептей аласыз. 

Табыс-шығындар = пайда 
Сұлулық салонының пайдасын есептеу және қызметтердің кірістілігін 

есептеу өте үлкен қателік.Көптеген басшылар сол және басқа қызмет 
түрлеріне талдау жасамайды, тек қана жеңілдіктер ұсынады және жай ғана 
прайс жасайды. Мысалы, бағаны дайындау кезінде менеджерлер көбінесе 
шығындарды 2 немесе 3-ке көбейту арқылы процедураны анықтайды, ал бұл 
үнемді ме, жоқ па деп есептемейді. Бұл сұлулық салонының кірістілігін 
есептеу үшін негіз болып табылады. 
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Қызмет құны мен рентабельділігінің құрамдас бөліктерінің бірі-
салонды жүктеу. Шын мәнінде, қызметтің түпкілікті құны біздің қанша 
тұтынушымыз бар екендігіне байланысты. Мысалы, 70% жүктеу кезінде 
ақша түсімдері 30% жүктегенге қарағанда көп, ал жалға алу, электр және 
тазалаушы, әкімшілердің жұмысы және салықтар үшін шығындар 
белгіленеді. Сонымен, пайда көп болады! Салонның жүктелуін есептеу 
керек. Өйткені, бұл пайдаға тікелей әсер ететін ең маңызды көрсеткіш! 

Неліктен сұлулық салонының кірістілігі төмендейді? Әдетте қаржылық 
дағдарыстың үш деңгейі бар, олар кірістіліктің төмендеуінде көрінеді:пайда 
≤ 0%, Бизнестің өтелу мерзімі екі есе-терең дағдарыс. 

Пайда ≥ 20%, өтелу мерзімі асып кетті, бірақ екі есе аз – орташа ауыр 
дағдарыс. 

Пайда 0-20%, сұлулық салоны 2-5 жыл сәтті жұмыс істейді және 
тоқырау төленді. 

Терең дағдарыс. Терең дағдарыс жағдайында сұлулық салоны 
жоспарланған мерзімде өтемейді, ол екі есе немесе одан да көп болуы 
мүмкін. Әдеттегідей, құлдырау келесідей көрінеді: салонның айналымы 
бизнеске салынған қаражаттың 1/5 бөлігіне сәйкес келеді, салонның көптеген 
тұрақты тұтынушылары  бар, қызметкерлер жоғары жалақы алады, бірақ 
барлық жағымды жақтарымен пайда нөлге тең. Егер салон жаңа 
тұтынушыларды  тартпаса және белгілі бір қызметтерге тұтынушылық 
сұранысты талдаса, бизнес-қызметті есепке ала алмаса және бақылай алмаса, 
онда барлық осы факторлар терең қаржылық дағдарысқа әкелуі мүмкін. 

Орташа дағдарыс. Орташа ауыр дағдарыста өтелу мерзімі 
жоспарланғаннан ұзағырақ болады, бірақ екі еседен аспайды. Бұл ретте 
сұлулық салонының рентабельділігі 20% және одан жоғары болады. Қымбат 
косметикалық процедуралар жақсы пайда әкелуі мүмкін, бірақ салонның бос 
алаңдары және көптеген салон процедуралары үшін тұтынушылардың 
болмауы лайықты табыс әкелмейді. Бұл бизнестің өтелу мерзімінің 
ұзақтығына әкеледі. Сонымен қатар, сұлулық салонының кірістілігі 30-40% 
болуы мүмкін, бірақ олардың айналымы – 5 мың доллар, пайда – 2 мың 
доллар. Салон сатылымын, өндірістік қуаттылықтардың аз жүктемесін және 
алаңдардың пайдаланылмауын арттыру мүмкін еместігі орташа ауырлықтағы 
дағдарысқа әкелуі мүмкін. Студиядағы қызметтердің бір бөлігі көлеңкеге 
түскен кезде, бұл процедуралар сіздің үй шеберлеріңіз болып көрінуі мүмкін 
немесе олар сіздің алаңдарыңыздағы "өз" тұтынушыларына қызмет 
көрсетеді. 

Көрсетілген қызметтер саны бойынша препараттардың пайдаланылуын 
қадағалаңыз. Сондай-ақ, кез-келген процедураға уақыт қажет. Егер сіз 
қабылдауға толтырылмаған жазба парақтарын көрсетсеңіз, онда бұл 
салонның иесін де ескертуі керек. Сұлулық студиясының қызметкерлері 
өздерінің материалдық пайдасы үшін әртүрлі амалдарды қолданған 
жағдайда, пайда мен сатылымның өсуі екіталай. 

Тұралау. Стагнация кезеңі бес немесе одан да көп жыл жұмыс істеген 
салондарда мүмкін. Бұл жағдайда сұлулық салоны ұзақ уақыт бойы ақталды 



257

  

 
 
  

және инерциямен жұмыс істейді. Бірақ пайданы бақылау мүмкіндігінің 
болмауы теріс нәтижеге әкелуі мүмкін. Егер сұлулық салоны белгілі бір оң 
деңгейге жеткен болса, оны сақтау маңызды. Алайда, бұл даму қарқынын 
белсенді түрде арттыру керек дегенді білдірмейді, өйткені кез-келген 
студияның максималды жүктеу деңгейі бар.Тұралау сұлулық салонының 
кірістілігінің баяу төмендеуімен немесе шығындардың артуымен және 
пайданың төмендеуімен сипатталады. Бірте-бірте төмендеу – тұралаудың  
маңызды белгісі. 

 
4.3.2. Сұлулық  салондарында рентабельділікті көтерудің әдістері 
 
Өз өніміңізге дұрыс орын тағайындаңыз. Сұлулық салоны не сатады? 

Қызмет. Бұл дұрыс емес, өйткені сұлулық салонының өнімі салон қызметінің 
өзі де, кәсіби косметика да бола алады. Сіздің салоныңызға сапа мен баға 
санатына сәйкес келетін өнімдерді таңдаңыз. Бұл сіздің мақсатты 
аудиторияңызға тікелей байланысты. Егер салон кішкентай болса, онда сіз 
косметикалық өнімдердің қол жетімді брендіне артықшылық беруіңіз керек. 
Салон бай тұтынушыларға арналған кезде, сіз элиталық өнімді ұсынуыңыз 
керек. 

Сұлулық салонында сату үшін тұтынушы белгілі бір өнімге кеңес 
беретін шеберге сенуі керек. Егер клиент шаштаразда жоғары білікті маман 
көрсе, онда ол шашқа арналған белгілі бір сусабын сатып алу туралы 
Кеңесіне оң жауап береді және ұсынылған өнімді сатып алу ықтималдығы 
жоғары. Түрлі ілеспе тауарларды сату сұлулық салонының табыстылығын 
20% - ға дейін арттыруға мүмкіндік береді. Статистика көрсеткендей, егер 
салонда косметикалық өнімдердің толық желісі ұсынылса, онда, әдетте, осы 
өнімдердің 20 атауынан тек 4-5 сатып алынады. Егер сіз ең танымал 
өнімдерді сақтай алсаңыз, қалған 15 орынды неге сатып аласыз? Дәл 
осындай ереже қызмет көрсету саласы үшін де қолданылады. Мысалы, 
салонның негізгі пайдасы шаштараз қызметі болса, штатта педикюр шеберін 
ұстау керек пе, жоқ па, соны қарастырған жөн. Сіздің салоныңыздың 
ұсыныстарына талдау жасаңыз, олардың қайсысына ақша табатынына және 
қайсысына жұмсалатынына назар аударыңыз. 

Қызмет құнын төмендетіңіз. Сұлулық салонының пайдасы қызметтің 
өзіндік құнына байланысты. Тиісінше, шығындар неғұрлым төмен болса, 
пайда соғұрлым жоғары болады. Бұған қалай қол жеткізуге болады? 
Біріншіден, косметика, жабдық жеткізушілеріне мәміленің тиімділігі туралы 
талдау жасау керек. Кейбір салондардың иелері тұрақты сатушыларға 
үйреніп қалғандықтан, оларды өзгерткісі келмейді. Алайда, жеткізілім 
шарттары тиімдірек жаңа компаниялар үнемі пайда болады. Сұлулық 
салонының менеджері нарықты бақылап, бағаны бақылап, сатушыларға 
үнемі қоңырау шалып, олардың акциялары туралы білуі керек. Жабдық 
жеткізушілермен тұрақты тығыз қарым-қатынастың арқасында сіз 
компанияға тиімді шарттармен шыға аласыз. 
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Екіншіден  – сұлулық салоны көрсететін қызметтердің құнын білу. 
Сонымен қатар, сіз олардың маржасын да білуіңіз керек. Барлығын ескеру 
қажет: сатып алудың жалпы мөлшері, қызметкерлердің жалақысы, 
коммуналдық төлемдер және т.б. көптеген салондар қызметтердің құнын 
ескермейді, тіпті егер олар оны есептеумен айналысса да, бұл дұрыс емес. 
Егер сіз өзіңіздің шығындарыңызды білмесеңіз, сұлулық салонының 
табыстылығын қалай бақылауға болады. Шығындарды уақытында түзету 
үшін ақша қайда жұмсалатынын түсіну керек. 

Сіз сұлулық салондары үшін жасалған арнайы бағдарламаларды 
қолдана отырып, шығындарды дұрыс есептей аласыз. Балама ретінде әр 
студия ұсынысының нақты құнын есептей алатын талдаушылар мен 
маркетологтардың қызметтерін қарастырған жөн. Аналитиктің жұмысы сізге 
әрі қарайғы қызметте көмектеседі және тез төлейді. Бұл өте қиын, бірақ соған 
қарамастан, олардың сапасын сақтай отырып, косметикалық қызметтердің 
құнын төмендету өте маңызды. Осылайша сіз кірісті 10% - ға арттыра аласыз. 

Сауатты баға белгілеуді жүзеге асырыңыз. Қызметтердің құнын 
жасанды түрде көтермеңіз, бағалар нақты және клиенттер үшін қол жетімді 
болуы керек. Тарифті төмендетудің қажеті жоқ, өйткені бұл «арзан – бұл 
сапасыз» деп ойлайтын әлеуетті тұтынушыны қорқытуы мүмкін. 

Әрқашан бәсекелестеріңіздің қызметтерінің құнын бақылаңыз, 
тәжірибе жасаңыз, тұтынушыларды тексеріңіз. Кейде акция кезінде бағаның 
төмендеуі белгілі бір косметикалық өнімдерге сұранысты арттырады. 
Сұлулық салонының брендін белсенді түрде жарнамалаңыз бұл сіздің визит 
картаңыз. Әдетте, неғұрлым танымал салондар клиенттерді жоғалтпай 
тарифтерді көтеруге мүмкіндік береді. Өз ісінің кәсіпқойлары салон 
қызметтерін сауатты жарнамалауға ғана емес, сондай-ақ көрсетілетін әрбір 
қызмет үшін баға деңгейлерін әзірлеуге де көмектеседі. Бірақ егер сіз 
мамандарды тартпай, баға пайызын өзіңіз шешсеңіз, төмендегі ұсыныстарды 
қолданыңыз: 

 Қызмет құны икемді болуы керек екенін ұмытпаңыз. Бағаны 
жылдар бойы белгілемеңіз. Сізге әр түрлі акцияларды үнемі өткізу, 
жеңілдіктер беру, бонустық бағдарламаларды әзірлеу көмектеседі. 

 Әрқашан тұтынушыларыңыздың сатып алу қабілетін ескеріңіз. 
 Қызметтің максималды немесе минималды құнын алуды мақсат 

етпеңіз, өйткені баға жеткілікті болуы керек, яғни сіз пайда табатын мақсат. 
Сіз сұлулық салонында тәжірибе жасай аласыз: тарифті белгілі бір деңгейге 
дейін төмендетіңіз немесе арттырыңыз, бұл сізге таңдалған уақыт 
аралығында (ай, тоқсан, алты ай) максималды табыс әкеледі. 

 Бәсекелестеріңіздің акциялары мен жеңілдіктерін қадағалаңыз. 
Көрсетілетін қызметтерге оңтайлы барабар тарифтер белгіленген кезде 

сұлулық салонының рентабельділігі артады. Есіңізде болсын, табыстың 10-
20% - ы дұрыс құрылған бағаға байланысты. 

Ресурстарды есепке алыңыз. Косметикалық құралдар мен 
препараттарды, жабдықтарды, сондай-ақ сұлулық салоны қызметкерлерінің 
уақытша ресурсын мұқият есепке алу қажет. Бақылаудың болмауы 
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шығындарға әкеледі. Өз мамандарыңыздың жұмыс уақытын қадағалаңыз, 
өйткені сіздің ақшаңыз не үшін кететінін және олар қанша пайда әкелетінін 
білуіңіз керек. 

Егер сізде кішкене шаштараз болса, онда сізге бірнеше шеберлер керек 
пе? Егер сізде жұмыс істейтін клиенттерге бағытталған үлкен салон болса, 
күндізгі уақытта қызметкерлер санын азайтып, студияның жұмыс уақытын, 
сондай-ақ кешкі уақытта қызметкерлер санын көбейту туралы ойланыңыз. 
Сапалы бақылау сізге жауапты менеджер мен сұлулық салондарына арналған 
арнайы бағдарламаларды жүзеге асыруға көмектеседі. 

    Тұтынушылардың адалдығымен жұмыс жасаңыз. Ешкім «ауызша 
сөз» әрекетін жойған жоқ, сондықтан сұлулық салонының кірістілігін 
арттыру үшін адал тұтынушылардың болуы маңызды. Жаңа 
тұтынушылардың үштен бірі, әдетте, достарының, таныстарының, 
туыстарының ұсыныстарына сәйкес келеді.  

Барлық акцияларды, жеңілдіктерді өткізіңіз, бонустық 
бағдарламаларды жасаңыз, салонға келушілерге кедергісіз ақпарат беріңіз, 
лайықты қызмет көрсетіңіз. Тұтынушы қамқорлықты сезінеді және оны 
күткен жерге оралады. Сұлулық салонының акциялары тұтынушыларды 
қызметтер немесе тауарлар түрінде қосымша сатып алуға ынталандыруы 
мүмкін. Мереке алдында ұйымдастырылған жарнамалық іс-шаралар 
студияның табыстылығына әсер етеді. Бағаларға жаңа қызметтерді енгізе 
отырып, тұтынушы оларды сынап көруі үшін оларға айтарлықтай 
жеңілдіктер жасаңыз. Маусымдық қызметтер мен тауарларға сауатты 
ұйымдастырылған акциялар мен жеңілдіктер сізге өнімді маусымнан тыс 
уақытта сатуға мүмкіндік береді.Сұлулық салонының ең маңызды активі-
тұтынушылар базасы. Тұтынушылармен белсенді жұмыс жасау студияның 
кірісін 20% - ға дейін арттыруға көмектеседі. 

Жаңа тұтынушыларды еліктіріңіз. Жаңа тұтынушыларды еліктіру – 
сұлулық салонының тұрақты тұтынушылардың болуының кілті. Өзіңізді, 
әсіресе салонның орналасқан жерінің шекарасында қатты дауыстаңыз. 
Бизнестің табыстылығын промо-акциялар, белсенді Instagram, әлеуметтік 
желілер арқылы арттыруға болады. Сұлулық салонының осы немесе басқа 
шараның демеушісі ретінде қатысуы өте жақсы жұмыс істейді. Сіздің 
мамандарыңыз студия брендімен түрлі конкурстарға, жарыстарға, 
көрмелерге қатыса отырып, тұрақты клиенттерге қол жеткізе алады. Егер 
көпшілікке сұлулық салонының шеберлері тегін шақырылса, қоғамдық іс-
шараларды ұйымдастырушылар әрдайым кездеседі. Ұсынылған 
мүмкіндіктерді қарастырыңыз, сонда сіздің қызметіңіздің кірістілігі артады. 

Сұлулық салонының менеджері үшін бюджетті бөлудің тиімділігі өте 
маңызды. Ең үлкен бөлік тұрақты тұтынушыларға  қарай болуы керек. 
Жұмыстың міндеті-олардың студияға келуінің тұрақтылығын сақтау үшін 
максималды уақыт. Әрине, жаңа тұтынушылардыі еліктірукерек, бірақ бұл 
әдетте қымбат іс-шаралар. Сондықтан жаңа тұтынушылармен жұмыс 
істеудің мақсаты-оларды мүмкіндігінше тез тұрақты ету. 

 



260

  

 
 
  

Жеңілдіктің максималды пайызын белгілеңіз. Максималды 
жеңілдікті белгілеу әкімшілік қызметшісінің оны белгілі бір тұтынушыға 
қолдану туралы өз бетінше шешім қабылдауға мүмкіндік береді, бұл 
басшылықтың қосымша келісімінсіз сұлулық салонына тұрақты кіретін 
адамдармен жемісті ынтымақтастық орнатуға мүмкіндік береді. 

Қызметкерлердің бонустық пайызын сатылымның кірістілік 
жоспарын орындауға қосыңыз. Салон қызметкерлері сату жоспарларын 
орындауға және асыра орындауға нақты уәждемеге ие болуы керек. 
Жоспарды толық көлемде орындаған кезде сату құнының 1% мөлшерінде, 
жоспарды асыра орындағаны үшін 1,2% мөлшерінде бонус орнатыңыз. 

Жалақының ауыспалы бөлігін алынған төлемдерден алынған жалпы 
пайданың пайызымен есептеңіз. Қызметкерлерге бонустарды келесі 
көрсеткіштерге сүйене отырып есептеуге болады. Мысалы, тауарлар мен 
қызметтерді 1 миллион рубльге сату, маржа-200 000 рубль, ал 5% 
жеңілдікпен ол 150 000 рубльді құрайды және т. б. 

Әкімші қызметкерге  әсіресе пайдалы өнімді сатуға ынталандыру 
беріңіз. Қызметкерлер үшін бонустарды санау алгоритмін жасаңыз, онда 
олар танымал қызметтерді сатқаннан гөрі қарапайым немесе қымбат 
қызметтерді немесе косметиканы сатқаны үшін үш есе көп сыйлық алады. 

Қарапайым  немесе VIP өнімді таңдауды ұсыныңыз. Сіз бірдей 
косметикалық өнімді әртүрлі пакеттерде ұсына аласыз: әдеттегі – бір баға, 
жарқын мерекелік – жоғары баға ұсынасыз. 

Қосымша мүмкіндіктерді қосыңыз. Өз өнімдерінің әдеттегі 
модификациясына сатып алушының көз алдында өнімнің құндылығын 
арттыратын қосымша бөлшектерді қосатын өндірушілер бар. Бұл жағдайда 
өнімнің құны 15% – ға, ал пайда 30% - ға жоғары. Бұл әдісті сұлулық 
салонының тиімділігін арттыру үшін келесідей қолдануға болады: 
классикалық стильдегі маникюрге белгілі бір тариф орнатыңыз, бірақ дәл сол 
маникюр үшін, бірақ арнайы қорғаныс жабындысын қолдана отырып – 
бағасы сәл жоғары. 

"Спутниктер"өнімдерін таңдаңыз. Сұлулық салонының маманы 
таңдалған косметикаға оның әсерін күшейтетін қосымша препаратты ұсынуы 
мүмкін. 

Жиі жаңа өнімдермен  бөлісіңіз.Нарыққа жаңа шыққан өнімдер әдетте 
қымбатқа түседі. Сондықтан сіз бағаны бәсекелес салондармен салыстырмай, 
баға белгісінде үлкен құнды сенімді түрде көрсете аласыз. Енгізілген соңғы 
косметикалық процедуралардың маржиналдылығы жоғары болады. 

Статистиканы жүргізіңіз. Әр түрлі брендтердің сату 
рентабельділігіне талдау жасаңыз. Сатуға дейін және сату кезінде 
косметикалық өнімдерді сату нәтижелерін салыстырыңыз. Барлық брендтер 
баға санатына байланысты үш деңгейге бөлінді: жақсырақ (жақсы), орташа 
(орташа) және жақсы (жақсы). Мақсат-өнімнің осы маркаларын сатып 
алудың үлкен көлемін жасау үшін жоғары рентабельділігі бар тауарларды 
анықтау. Бұл тәсілді сұлулық индустриясында бизнесті жүргізу кезінде де 
қолдануға болады. 
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Эксклюзивті ұсыныңыз. Сұлулық салонының табыстылығы айрықша 
сипаттағы косметикалық қызметтерді көрсету есебінен жоғары болуы 
мүмкін. 

Жоғарыда келтірілген ұсыныстарды зерттей және қолдана отырып, сіз 
сөзсіз жетістікке жетесіз және салонның кірістілігін лайықты деңгейге көтере 
аласыз. 

 
4.3.3. Сұлулық салоны үшін табыс көрсеткішін қалай есептеу 

керек 
 
Сонымен, салонның жалпы жүктемесін қалай қарастыруға болады 

және қайсысы норма болып саналады? Мысалы, жүктеу белгілі бір формула 
бойынша есептеледі 

Көрсеткіштер: 
 нақты пайдаланылған уақыт (ФИВ); 
 норма бойынша сағат саны (СЖН); 
 пайдалану коэффициенті ( % ) = FIV/KCHN*100 
 сандарда бұл келесідей көрінеді: 
 салон 9.00-ден 21.00-ге дейін жұмыс істейді, сондықтан 12 сағат 

* 31 күн, біз 372 сағат/норма аламыз; 
 процедуралар уақыт бойынша қанша уақытты алды деп 

санаймыз; 
 мысал: LPG (айына аппараттық процедура) айына 245 сағат; 
 әрі қарай формуланы қолданамыз: 245/372 * 100 = 65,8%. 
Жалпы жүктемені есептеу үшін әр жұмыс орнында немесе кеңседе 

жүктеуді санау керек, содан кейін орташа көрсеткішті есептеу керек. 
 
                    LPG кабинеті      Маникюр кабинеті      Шаштараз залы 
                     2018 2019    2018 2019          2018      2019 
Қаңтар           69,2 81,1     69,8 83,1          80,7      84,1 
Ақпан            74,0 82,0     74,1 82,2          80,1      84,0 
Наурыз          79,3 83,2     79,3        84,2          78,1      84,9 
Сәуір              80,1 82,1     80,1 84,1          80,1      85,1 
Мамыр           78,1      78,1           78,1 
Маусым         76,1      76,2           79,1 
Шілде            75,2      75,7           79,2 
Тамыз            73,2      73,3           76,2 
Қыркүйек      77,0      77,2           81,0 
Қазан             78,1      78,1           82,1 
Қараша          80,2      80,3           80,2 
Желтоқсан     81,0      81,1           81,0 
 

Осылайша, 3 кабинеттері бар салонның орташа жүктемесі 2019 
жылдың сәуірінде 82,1 (LPG кабинеті) + 84,1 (маникюр кабинеті) + 85,1 
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(шаштараз залы) / 3 = 83,7 құрады 
Бұл көрсеткіш қызметтердің құнын есептеуге көмектеседі - ұзын 

шашты кесу. 
Қызметтің өзіндік құнын есептеу үшін алдымен барлық тұрақты 

шығындарды есептеу керек. 
Тұрақты шығындарға нелер жатады: 
 жалға алу; 
 интернет және телефония; 
 қалдықтарды шығару; 
 бағдарламалық қамтамасыз ету; 
 әкімші қызметкердің жалақысы; 
 тазалаушының жалақысы; 
 басшылық құрамның жалақысы; 
 банкке қызмет көрсетуші. 
 
Бір айдағы тұрақты шығындардың сомасын есептегеннен кейін біз оны 

бір айдағы күндер санына бөлеміз. Мысалы, тұрақты шығыстардың жалпы 
сомасы айына 150 000 теңгені құрайды. Күн саны 30 болған жағдайда, күніне 
тұрақты шығындар сомасы 5000 теңгені құрайды. 

Біз жүктемені жақсы орташа есеппен аламыз-65% 
Алайда, жалпы кіріске байланысты өзгермелі шығындар (fot, жарнама 

және салықтар) бар. Біз оларды пайызбен есептейміз. Әркімнің саны әр түрлі 
болады, бірақ шебердің жалақысы 40% құрайды делік, сонымен қатар ЕТҚ 
(маманның жалақысынан 20,2%) + USN (1%) салығы бар, ал кірістен 6% 
жарнамаға жұмсалады. Сонда біз есептейміз… 

Прайс бойынша, шаш қию 1500 тг, оның ішінде: 
1. Шебердің жұмысы 40% = 600 теңге. 
2. 2% Материалдар (сусабын, бальзам) = 12 теңге. 
3. Салықтар 20,2% (FO) = 121 теңге. 
4. USN 1% = 150 теңге. 
5. Жарнама (6%) = 90 теңге. 
3 кабинетке тұрақты шығындар сомасы 5 000 теңге, яғни кабинетке 

тұрақты шығындар сомасы = 5 000/3 кабинет = 1666 құрайды. 
Шаш қию уақыты-1 сағат, біз күніне 12 процедураны жасай аламыз 

(кесте бойынша 12 сағат). Мұндай процедуралардың 65% - ын жүктеген 
кезде біз 7,8 – ін жасай аламыз 

Демек, процедураға арналған тұрақты шығындардың сомасы 1 666/7,8 
= 213,5 теңге. 

Осылайша, шаш қиюдың өзіндік құны былай  шығады: 600 + 12 + 121 + 
150 + 90 + 213 = 1186 теңге. Демек, 1 шаш қиюдан таза пайда = 315 теңге. 
Яғни, егер айына 120 шаш қиюды жасасақ, онда пайда = 37 680 теңге болады. 
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4.3.4. Қызмет бағасын есептеудің практикалық нұсқасы 
 

Қызмет бағасын есептеу нұсқаларының бірі: пайдаланылатын өнімнің 
құны 5 коэффициентіне көбейтіледі.Осы коэффициентпен салон өзінің 
барлық шығындарын жабады және әр қызметтен 20-дан 30 пайызға дейін 
пайда алады. 

Осы коэффициентпен барлық шығындардан кейін салонда қандай 
пайда болатынын нақты мысалда есептейміз. Мысалы, бизнес-сегменттің 
сұлулық салонының қызметтерін алайық. Процедураға қажетті күтім құнын 
әдетте өнімді жеткізуші компаниялар ұсынады. Бұл бет әлпеті, денені 
серуендеу, шаштараздағы шашты кетіру және бояу, тырнақ қызметі 
кеңсесіндегі процедуралар болуы мүмкін. Әйтпесе, инъекциялық және 
аппараттық косметология, тұрақты татуировка, шаш қию деп саналады. 

Мысалы, бір процедура  үшін өнімнің құны 500 теңге 500 х 5 = 2500 
құрайды. Бұл баға бойынша қызметтің соңғы бағасы болады, мұнда 5 – 
орынды үстеме баға коэффициенті. 

Осы сомадан шегереміз 
препараттардың құны (500 теңге), 
бір реттік шығын материалдарының құны (50 теңге - біз мақта 

таяқшасынан бастап орамалға дейін барлығын есептедік), 
шебердің орташа пайызы (30-40%, салон өнімді сатып алған жағдайда, 

біз 35% немесе 875 теңге алдық) – 1075 теңге болып шығады. 
Бұл соманың тағы 20-25% - ы (268,75 теңге) үй-жайды жалға алуға 

кетеді (егер бар болса), 
әкімшінің, бухгалтердің, басқарушының жалақысы-бұл қызметкерлер 

салонда болған жағдайда 
Және соңында біз 806,25 теңге аламыз-бұл салонның пайдасы, онымен 

тағы да салық төлеу қажет. 
Осылайша, салон таңдаған салық салу жүйесіне байланысты таза пайда 

қызмет құнының шамамен 20-30% құрайды. 
5 коэффициенті-бұл барлық шығындарды жабатын және салонға пайда 

әкелетін ақылға қонымды сан. 
Ол үлкен, 7, 8 және тіпті 10 болуы мүмкін. Бұл жағдайда тұтынушылар 

сізге бара ма, жоқ па, бағаның көтерілгенін көру керек. 
5 коэффициенті сізге акция өткізуге немесе тұтынушыларға сыйлықтар 

жасауға мүмкіндік береді-сіз әлі де пайда табасыз. 
Аз санмен шығынға бату қаупі бар. 
 
4.4. Сұлулық салонындағы еңбекақы төлеу жүйесі 
 
4.4.1. Жалақыны есептеу нұсқалары 
 
Бүгінгі таңда салон бизнесі жалақы төлеудің екі әдісін қолданады. 
Тұтынушыға қызмет көрсетуі бойынша жалаақы. Бұл жүйе 

клиенттерге қызмет көрсететін қызметкерлердің жалақысының мөлшерін 
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анықтауда қолданылады. Шеберлерге ақшалай қаражатты төлеу олар 
белгіленген жұмыс көлемін орындағаннан кейін жүзеге асырылады, бұл 
еңбек өнімділігін арттыруға итермелейді. 

Бұл жүйенің кемшіліктеріне тәртіпті орнатудағы қиындықтар, 
шеберлер көрсеткен қызметтер тізімін бұрмалау (көрсеткіштерді асыра 
бағалау), көлем үшін жүргізілетін процедуралар сапасының төмендеуі 
жатады. 

Уақыт бойынша жалақы, көп жағдайда әкімшілік қызметкерлері үшін 
қолданылады. Жалақыны есептеудің бұл әдісі тұтынушыларға тікелей 
қызмет көрсетумен айналыспайтын қызметкерлер үшін қолданылады. 
Қызметкерлердің осы санаты үшін жалақы жұмыс істеген уақытқа қарай 
есептеледі және сол көрсеткіші бойынша  белгіленеді. 

Әр қызметкер үшін лауазымдық нұсқаулық жасалады, онда олардың 
барлық міндеттері егжей-тегжейлі жазылған. Салон директоры өз қалауы 
бойынша осы санаттағы қызметкерлерге сыйақы бере алады. Төлемнің бұл 
түрі мен өндіріс көлемін арттыруға деген ұмтылыс арасында тікелей 
байланыс жоқ. Кепілдендірілген ай сайынғы сыйақыға ие қызметкерлер 
тұтынушының немесе салонның мүдделерін емес, ең алдымен өз мүдделерін 
қорғауға бағытталған. Әрине, бұл ұстаным бизнес иесі үшін қолайсыз. 

Мұндай жүйенің өзіндік артықшылықтары бар- атап айтқанда, кадрлық 
сұйықтықтың болмауы. Еңбек өнімділігін арттыру үшін менеджер жүктемені 
қызметкерлер арасында бөлуі керек, ал ұжымдағы зиянды атмосфераны 
мәжбүрлемеу үшін өкілеттіктердің біркелкі бөлінуін бақылау керек. Бұл 
еңбекақы төлеу жүйесінің артықшылығы кадрлардың тұрақтамауын 
төмендету болып табылады. Кесімді еңбекақы жүйесін жақсарту үшін 
қызметкерді барынша жұмыспен қамту. 

Қызметкерлерді төлем бойынша сұлулық салонының шығындарын 
оңтайландырғысы келетіндерге төмендегілерді ұсынуға болады: "мәміле" 
бойынша жұмыс істейтіндер үшін минималды мөлшерлемені (оның жалпы 
жалақысының шамамен 30 пайызы) және жоғарғы  сыйақыны (жалақы 
қорының шамамен 70 пайызы) енгізіңіз. Мұндай тәсіл еңбек тәртібін 
сақтаудың және еңбек өнімділігін арттырудың кепілі болады. 

Уақыт бойынша жалақысы бар қызметкерлер үшін бонустық жүйені 
жасаңыз және қолданыңыз. Бұл олардың еңбек ынтасы мен бизнесті табысты 
дамытуға деген қызығушылығын ынталандыруға мүмкіндік береді. 

Осы қызметкерлердің әрқайсысының сыйақылары орындалатын 
міндеттерге байланысты белгілі бір көрсеткіштерге байланысты болуы керек: 
мысалы, бухгалтерде – түскен қаражат мөлшеріне немесе тұтынушыларға  
көрсетілетін қызметтер санына байланысты. 

Ал жаңа салонның жалдамалы басшысына келетін болсақ, егер оған 
табыстан сыйақыны несиелік аударымдар кезеңіне дейін төлейтін болса, ол 
жемісті жұмыс істейтін болады. Жоғары кәсіби шеберлер үшін жалақының 
оңтайландырылған түрін қолданыңыз: ол жеке жұмыс жоспарын жасайды, 
онда әр көрсеткіштің өзіндік мәні мен бонустық коэффициенті болады. 
Белгіленген жоспарды аяқтағаннан кейін маман ынталандыру бонусына ие 
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болады. Осылайша сіз өзіңіздің қызметкерлеріңіз үшін жоғары нәтижелерді 
көрсетуге мүмкіндік беретін сәттілік сатысын жасайсыз. 

Кадрлардың ауысуы туындаған жағдайда, сіздің салоныңыздағы 
жұмысты ұйымдастырудың себептерін табуға тырысу керек. Осылайша, 
олардың ішінде мыналарды атауға болады: еңбекақы төлеу жүйесінің нашар 
ұйымдастырылуы (ашық болмауы, төлем мерзімдерінің бұзылуы және т.б.); 
ұжымдағы шиеленісті қатынастар, корпоративтік этиканың болмауы; 
қызметкерлерді марапаттаудың нәтижесіз жүйесі; қызметкерлерді қабылдау 
ережелерін бұзу, өтініш берушіге нақты критерийлер тізімінің болмауы; 
жұмыс орындарының жеткіліксіз жабдықталуы және/немесе зиянды еңбек 
жағдайлары. 

 
Мысал ретінде, Алматы қаласының көптеген салондарындағы төлем 

шарттары. 
 
Сұлулық салонындағы шаштараз залы мамандарына ақы төлеу 

шарттары. 
 
 55% -45% (маман/салон) қызметтерді сатудан (тіркелген 

қызметтер) мамандар стайлерлері; 50% -50% салон стайлерлері; юниорлар 
35-65 % 

 50% -50% (маман / салон) минус өнімнің күрделі қызмет түрлері 
(бояу, ламинаттау, күтім, экрандау, түзету және т. б.) 

 Ұсынылатын үстеме бағаға байланысты өнімді сатудан 10% -20% 
 Сыйлық сертификаттарын сатудан 5% 
 Ілеспе қызметтерді сатудан 5%. 
 Сараланған прейскурант 
 Сақтандыру сомасы. Әкімшіліктің қалауы бойынша. 
 Еңбек шарттары (белгілі бір мерзімге және ұзарту) 
 Мансаптық өсу мүмкіндігі (оқыту, тренингтер). 
 Жаңа өнімді енгізгені үшін сыйақы (бірінші айдағы жаңа қызмет 

үшін түсім сомасының 5 % ). 
 "Еңбек сіңірген жылдар" жүйесі. Біздің салонда үш жыл және 

одан да көп жұмыс істеген қызметкер: 
 Авторлық прайс-парақ 
 Демалысты арттыру 
 Пайызсыз несие 
 Кәсіби конкурсқа немесе біліктілікті арттыру курстарына 

қатысудың толық төлемі. 
 Журналдарда, БАҚ-та, теледидарда, әлеуметтік желілерде салон 

мамандарының қызметтерін жарнамалау. 
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Косметолог – эстетиктер, тұрақты мамандарға ақы төлеу 
шарттары. 

 Салон өнімінде қызметтерді сатудан 35%. 
 Ұсынылатын үстеме бағаға байланысты өнімді сатудан 10% -

20%. 
 Сыйлық сертификаттарын сатудан 5%. 
 Ілеспе қызметтерді сатудан 5%. 
 Сараланған прейскурант. 
 Сақтандыру сомасы. 
 Еңбек шарттары (белгілі бір мерзімге және ұзарту). 
 Мансаптық өсу мүмкіндігі (оқыту, тренингтер). Жетекші 

мамандарды шақыру. 
 Жаңа өнімді енгізгені үшін сыйлықақы (бірінші айдағы жаңа 

қызмет үшін түсім сомасының 5 % ) 
 "Еңбек сіңірген жылдар" жүйесі. Біздің салонда үш жыл және 

одан да көп жұмыс істеген қызметкер: 
  Авторлық прайс-парақ 
 Демалысты арттыру 
 Пайызсыз несие 
 Кәсіби конкурсқа немесе біліктілікті арттыру курстарына 

қатысудың толық төлемі. Журналдарда, БАҚ-та, теледидарда, әлеуметтік 
желілерде салон мамандарының қызметтерін жарнамалау. 

 
«Сұлулық салонының әкімші қызметкерінің» ақысын төлеу 

шарттары. 
 
 жұмыс күні2000 - 4 000 теңге 
 Салон қызметтерін сатудан 3% -5% (екі әкімші қызметкерлеріне) 
 Ұсынылатын үстеме бағаға байланысты өнімді сатудан 10-20%. 
 Оқу (студенттік келісім бойынша "сұлулық салонының әкімші 

қызметкерінің" курстары) 
  Мансаптық өсу мүмкіндігі. 
 Еңбек шарттары (белгілі бір мерзімге және ұзарту) 
 "Еңбек сіңірген жылдар" жүйесі. Біздің салонда 3 жыл және одан 

да көп жұмыс істеген қызметкер: 
  Демалысты арттыру 
 Пайызсыз несие 
 Журналдарда, БАҚ-та, теледидарда, әлеуметтік желілерде салон 

мамандарының қызметтерін жарнамалау. 
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4.4.2. Тиімді жалақы 
 
  Өндірістік процесте маманды максималды түрде жұмысқа жүктеу – 

жалақы төлеу жүйесін тиімді іске асырудың маңызды шарты болып  
табылады. Біркелкі емес жүктеме жағдайлары мұндай жұмысшыларды 
басқаруда қиындықтарға әкеледі. 

Салон бизнесінің ерекшелігі-бұл жерде мамандар үшін әрдайым 
жалақы төлеу қолданылған. Бизнестің басқа салаларында уақыт бойынша 
төлем қолданылады. 

Бөлшектеп төлеу жүйесі  тиімді және ыңғайлы емес, өйткені 
жалақының белгілі бір және жеткілікті жоғары пайызы төмен жүктеме 
кезінде компанияға белгіленген шығындарды жабуға ақша қалдырмайды. 
Басқаша айтқанда, бұл кәсіпорынды банкроттыққа әкеледі. 

Консультациялық тәжірибеде белгілі бір бағыттың, бастаманың 
кірістілігінің экспресс-көрсеткіші қолданылады. Бағыттың ең төменгі 
кірістілігі кемінде 50% - ды құрауы тиіс. Осы мәлімдемелерге сүйене 
отырып, максималды жалақы кәсіпорынның шығын материалдарын сатып 
алу кезінде кірістің 35% – на дейін (жеке бөлімшелерде), ал маманның өзі 
шығын материалдарын сатып алу кезінде 50% - ға дейін болуы мүмкін. 

Неғұрлым егжей-тегжейлі есептеу үшін бағыттың, маманның бұзылу 
нүктесін бағалау қажет, өйткені өндірістік қызметтен пайда алу шарты 
сақталуы керек. Қызметкер пайда аймағында жұмыс істейтін жағдайда, ол 
үшін жалақы қорының пайыздық мөлшерлемелерін арттыруға болады, 
өйткені бұл жағдайда сіз шығынға ұшырамай, онымен бөлісесіз. 

ҚР Еңбек кодексіне сәйкес еңбек шартында жұмыс беруші 
қызметкердің еңбегіне ақы төлеу мөлшерлемесін көрсетуі тиіс, бұл оны 
әлеуметтік қорғау шараларының бір бөлігі болып табылады. "Таза" жалақы 
төлемін қолданған кезде кәсіпорын басшысына еңбек инспекциясы 
өкілдеріне шартта кепілдендірілген жалақы болмауының себебін түсіндіру 
өте қиын. Еңбек заңнамасын бұзғаны үшін кәсіпорын басшысы жауапты 
болады. 

Себептері: салон басшылары үшін қызметкерге еңбек ақысын  
бөлшектеп төлеу жүйесі өте қарапайым. Біріншіден, мұндай жүйені 
мамандардың өздері құптайды. Екіншіден, басшы жиі сұраққа жауап бере 
алмайды: "маманның жалақысы теңгемен қандай болады, егер оны пайызбен 
өлшеуден бас тартса?». 

Жалпы экономикалық тұрғыдан алғанда, қызметкерлердің жалақысын 
белгіленген мөлшерлеме мен сыйлықақы түрінде белгілеуге көшу керек. 

Бұл пікір жиі қарсылықтарға тап болады:егер сіз мөлшерлемемен 
төлейтін болсаңыз, онда қызметкер белсенді жұмыс істеуін тежеуі 
мүмкін.Оның өнімділігі, еңбекке деген қызығушылығы төмендейді. Егер 
мөлшерлеп төлеу жоғары, ал сыйақы төмен болса, бұл пікір орынды. 
Сонымен қатар, мөлшерлеп төлеу қызметкердің бөлшектеп төлеу жүйесі 
арқылы алған жалақысы  аз болғанда тиімді.Осылайша қызметкердің 
кәсіпорынға деген адалдығы артады. Бұл тәсілдің артықшылықтары осындай 



268

  

 
 
  

да айқын көрінеді: 
 жаңа кәсіпорын ашу кезінде; 
 "жас" шеберді жұмысқа қабылдау кезінде; 
 жеке кезеңдерде сабаққа қатысудың қатты төмендеуі 

жағдайында. 
Сұлулық салоны маманының мөшерленген төлемі  қаншалықты үлкен 

болуы керек? Оның еңбекақы қорының шамамен 30% - ы. Қалған 70% 
сыйақы. 

Бұдан басқа, мөлшерлеме корпоративтік ережелерді, еңбек тәртібін 
сақтау проблемасын шешуге, сондай-ақ персоналды басқару тиімділігін 
арттыруға көмектеседі. Бұл жағдайда мәселе еңбек заңнамасын сақтау 
арқылы шешіледі. Директордың нақты басқару құралы бар, өйткені 
сыйақыны бөлу кәсіпорын басшысының құзіреті болып табылады. 

Қызметкерлердің жоғары тиімділігін ынталандыру үшін қосымша 
бонустық жүйе қолданылады. Еңбек нәтижелерін сандық өлшеуге болатын 
қызметкерлер санаттары үшін – әкімшілер, директор-экономикалық 
нәтижелерге байланысты сыйақылар жүйесін қолдану ыңғайлы: кіріс 
пайызы, пайда пайызы. 

Әкімші қызметкерлері  бірнеше схемалар бойынша сыйақы ала алады: 
косметика сатылымының пайызы, солярий қызметтерін сатудың пайызы, 
салонның түсімінің пайызы. Бұл ретте жекелеген позициялар бойынша да, 
бірден бірнешеуі бойынша да сыйақылар есептелуі мүмкін. Таңдау әкімші 
қызметкерінің жұмысында нені жақсартқысы келетініне байланысты. Егер 
үйде қолданылатын тауарларды сату үшін сыйақы пайдаланылса, онда, 
әдетте, осы позиция бойынша кіріс артады. Егер әкімші қызметкеріне  
солярий қызметтерін сатқаны үшін сыйақы төленсе, солярий жүктемесі 
артады. Егер сыйақы жиі қолданылатын жалпы түсімнен есептелсе, онда 
әкімші қызметкері  салонның барлық қызметтері мен тауарларын сатуға 
қамқорлық жасайды. Бірақ ынталандыру жүйесі ғана жоғары нәтижелерге 
кепілдік бермейді. Табысқа жету үшін дағдылар, сондай-ақ қызметкердің 
жақсы жұмыс істеуге деген ықыласы қажет. 

Жалдамалы директордың қолында кәсіпорынның кіріс бөлігі де, шығыс 
бөлігі де бар, сондықтан директорға кәсіпорынның пайдасынан (шартты 
пайдасынан) пайызбен есептелетін қосымша ынталандыруды белгілеу 
пайдалы болады. 

Ұсыныстар. Салынған инвестициялардың өзін-өзі ақтау деңгейіне 
жетпеген жаңадан құрылған кәсіпорындарда менеджер үшін сыйақыны 
кредиттер (инвестициялар) бойынша төлемдер сәтіне дейін қалыптасқан 
пайдадан есептеуге болады. Әйтпесе, ол максималды қайтарыммен жұмысын 
тоқтатады. 

Бухгалтерлерді, техникалық персоналды қосымша ынталандыру үшін 
мысалы,мерзімді сыйлықақылар түрінде,  айдың, тоқсанның, 
жартыжылдықтың, жылдың қорытындылары бойынша кәсіпорынның 
сыйлықақы қорынан жүргізіледі. 
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Сыйлықтың мөлшерін кәсіпорынның мүмкіндіктері мен нақты 
жұмысшылардың еңбек үлесінің мөлшері негізінде менеджер белгілейді. 

Еңбекақы төлеу жүйесін мөлшерлеп төлеу бойынша қолданған кезде 
екі ауысымның жұмыс тиімділігінде бұрмаланудың болуына назар аударған 
жөн. Мұндай кадрлық орналасумен жеке қызметкерлер тарапынан жұмысқа 
деген жосықсыз қарым-қатынастың алдын алу туралы байыпты ойлану 
керек. Мұндай жағдайда сіз басқа құралды – "кеңестік" экономикада кеңінен 
қолданылатын еңбекке қатысу коэффициентін қолдана аласыз. 

Стационарлық пайыздық мөлшерлемелер жүйесін қолданудың белгілі 
бір ерекшеліктері бар: елеулі тәжірибе, атақ және көптеген жеке клиенттер 
алмаған "жас" мамандар үшін жақсы ынталандыру функциясы; және 
қызметкер өзінің "төбесіне"жеткенде ынталандыру әсерінің төмендеуі. Не 
істеу керек? "Тәжірибелі" қызметкерлерді еңбек ерліктеріне қалай 
ынталандыруға болады? 

Кеңес дәуірінен бері тиімді ынталандыру жүйесі  белгілі және 
прогрессивті жалақы деп аталады. Көптеген менеджерлер үшін қолдану өте 
қиын болып көрінеді. Әзірге бұл жүйені өте аз салондар пайдаланады. 
Себебі, бұл жағдайда менеджер Барлық қызметкерлер үшін жоспарланған 
тапсырмаларды алдын-ала есептеп, белгілеуі керек, содан кейін қойылған 
міндеттерге қол жеткізуді бақылауы керек. 

Жоспарланған тапсырмаларды есептеу қызметкерге жоғары өндірістік 
нәтижелерді көрсету үшін тиімді болатындай және үзіліссіз нүктеден төмен 
жұмыс істеу тиімсіз болатындай болуы керек. Бұл нүкте әр жұмыс орны үшін 
есептеледі және оған сәйкес "сәттілік сатысы" (жоспарланған тапсырмалар) 
орнатылады. Белгілі бір жоспарланған көрсеткішті орындау кезінде 
қызметкер жалақының тиісті пайызын алады. 

Тексеру үшін қызметкердің жоспарланған тапсырманы орындау 
кезінде алатын табысының "нақты" сандарын есептеуді ұсынамыз. Еңбектің 
өнімді болуы үшін сыйақының ынталандырушы фактор болатындығы 
маңызды.  

Прогрессивті жүйе жоғары жұмыс нәтижелеріне қол жеткізуге 
көмектеседі. Жоспарланған тапсырмалар бірнеше деңгей түрінде белгіленеді, 
ал әр деңгейде қызметкерлерге сыйақы берудің өзіндік пайыздық 
мөлшерлемелері  болуы керек. Нәтижесінде" сәттілік сатысы " пайда болады, 
бұл қызметкерге өзінің әл-ауқатына ұмтылуға және тұтастай алғанда 
кәсіпорын үшін жоғары нәтижелерге қол жеткізуге көмектеседі. 

Прогрессивті жүйені үйде қолдану құралдарын сатуда, менеджердің, 
менеджерлердің және әкімшілердің жұмысын жақсарту үшін 
ынталандырушы фактор ретінде пайдалануға болады. 

Мамандардың еңбегіне ақы төлеудің неғұрлым тиімді жүйесі 
мамандардың логистикасына сауатты көзқарасының, сондай-ақ еңбекақы 
төлеу қорының егжей-тегжейлі есептелген көрсеткіштерінің арқасында 
қызметкерді тұтынушылармен бір мезгілде қамтамасыз ете отырып, мезгіл-
мезгіл сыйлықақы төлеу жүйесі болады.Бұл жағдайда ставканың мәні өте 
үлкен болмауы керек немесе, керісінше, өте аз. Әйтпесе, жалақының 
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ынталандырушы әсері жоғалады. 
 
4.5. Сұлулық салонының есеп саясаты 
 
Бақылау жүргізу салон үшін өте қажет. Ең алдымен, сұлулық 

салонының иесі оның алданғанын білмеуі мүмкін жағдайларды 
болдырмайтын немесе, ең болмағанда, азайту үшін есеп және бақылау 
жүйесін құру қажет. Өйткені, сіз құрал-жабдықтарды ғана емес, тұтынушыны 
, уақытты, идеяны немесе пайданың бір бөлігін ұрлай аласыз. Сұлулық 
салонында мұндай тағдырдың алдын алу үшін кәсіпорынның барлық 
салаларында қатаң есеп пен бақылауды жүргізу қажет. Бухгалтерлік есеп пен 
қатаң бақылауды жүргізу сұлулық салонын басқарудың маңызды 
міндеттерінің бірі болып табылады. 

 
4.5.1. Шығын заттарының жіктелуі 
 
Негізгі шығын  заттары (бұдан әрі — негізгі заттар ) - бұл көрсетілетін 

қызметтердің санына пропорционалды түрде жұмсалатын материалдар. 
Негізгі заттарға  шаштараз қызметтерін көрсетуде қолданылатын бояулар 
мен оксидтер; кремдер, тониктер, косметикалық маскалар; майлар, орауға 
арналған құралдар — массаж және СПА процедуралары жатады. 

Негізгі заттардың шығынын есептеу нормалар бойынша жүргізіледі. 
Прайс-парақтың барлық рәсімдері мен қызметтеріне өткізу хаттамалары 
жасалады. Хаттама шығынзаттарының атауынан және шығыс нормасынан 
тұрады. Жеткізушілерден материалдарды тұтыну нормалары бойынша 
ұсыныстар сұрауға болады. 

Қызметке заттарды жеке таңдаған жағдайда (мысалы,қызмет — шашты 
бояу, керек заттар  — бояулар, оксидтер) маман жұмсалған құралдың атауын 
және санын көрсетеді және осы деректерді әкімші қызметкерге  береді. 
Әкімші заттары жұмсау кітабын толтырады немесе ақпаратты компьютерлік 
есепке алу жүйесіне енгізеді. 

Қосалқы шығын заттары. 
Қосалқы шығын заттары  жаймалар, пенюарлар, бахилалар, жабо, бір 

реттік пенюарлар және т.б. болып табылады. Мысалы, косметологиялық 
кабинеттіңтұтынушысына  келесі қызметтер көрсетілді: бет массажы және 
ылғалдандырушы күтім. Осы екі қызметке бір рет қолданылатын жайма 
жұмсалды. Бұл қызметтің құны препарат бірліктерінің санына 
пропорционалды. Шығын заттары  процедураның құнына және енгізілетін 
препараттың көлеміне байланысты емес. 

Құрал-саймандар және шаруашылыққа керек-жарақтар. 
Қызмет көрсету кезінде пайдаланылатын арзан бағалы заттар мен тез 

тозатын заттар "құрал-сайман  және шаруашылыққа керек-жарақтар"тобы 
бойынша өтеді. Оларға тырнақ файлдары, педикюр кескіштері, қалақша , 
щеткалар, контейнерлер және т.б. кіреді. Кейбір жағдайларда түгендеу 
кезінде жұмысқа берілген кезде есептен шығарылады. 
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4.5.2. Сұлулық салонында сауатты есепке алу 
 
Шығыс заттарын есепке алу. Әрбір сұлулық салонында қызмет көрсету 

кезінде пайдаланылатын шығын заттарының міндетті және күнделікті есебі 
жүргізілуі тиіс. Ол үшін шығын заттарын  ғана емес, сұлулық салонының 
ағымдағы шығыстары мен кірістерін де есепке алуға көмектесетін құжат 
айналымы жүйесін әзірлеп, енгізу қажет. Әрбір тұтынушыны есептеу кезінде, 
әр процедурадан кейін, шебер тұтынушыға қызмет көрсету кезінде 
пайдаланылған барлық шығын заттарын арнайы жұмыс формасында 
құжаттауы керек. Осылайша, сіз салондағы заттардың шығынын басқара 
аласыз. Шығынзаттарын  есепке алудың бірнеше әдістері бар. 

Әзірленген нормалар негізінде процедураға арналған қаражаттың 
жұмсалуын есепке алу. Жеткізушіден нормалар. Әрбір процедураға арналған 
заттарды  жұмсау нормативтерін жеткізуші компания ұсына алады. 
Клиникалық зерттеулерге сүйене отырып, кейбір косметикалық брендтердің 
өндірушілері әр процедураға заттардың шығынын анықтайды. Мұндай 
стандарттар, әдетте, салонмен рәсімдер регламентімен бірге беріледі және 
қолдануға ұсынылады. Әдетте, жеткізушілер ұсынатын нормалар орташа 
және біршама жоғары, бірақ қызметтердің бағасын процедуралардың өзіндік 
құнына құрастыру кезінде дәл осы нормалар белгіленгендіктен, мұндай 
стандарттарға негізделуге болады. 

Өздігінен әзірленген нормалар. Материалдың нақты жұмсалуына 
талдау жасау. Басқа сұлулық салондары, керісінше,заттарды нормативтерді 
пайдаланбай есептен шығарады. Мұндай жағдайда заттардың нақты шығыны 
кезең ішінде өнім берушіден тауардың түсуі мен түгендеу нәтижелері 
бойынша нақты шығынның арасындағы айырма ретінде айқындалады. Бірақ 
мұндай тәсілмен, егер сіз нақты шығындарды нормативпен 
салыстырмасаңыз, онда есептен шығару кезінде кемшіліктер де, артық 
шығындар да болады. Сұрақ туындайды, заттарды есептен шығару және 
жұмсау қаншалықты дұрыс? Өйткені, сұлулық салонының бірде-бір 
басшысы маман көрсеткен шығын заттары  мәлімделген процедурада 
шынымен қолданылғандығына жүз пайыз сенімді емес. 

Пайыздық есептен шығару әдісі.  Шығын заттарын есепке алудың 
барлық алдыңғы әдістері сандық әдіске негізделген, яғни жұмыста 
қолданылатын шығын заттарын қандай-да бір жолмен есептеуге болады, 
яғни оны есептеу бірлігіне – грамм, дана, литр және т.б. алайда, салон 
бизнесінде шығын заттары  да қолданылады, оны өлшеу немесе есептеу 
мүмкін емес, мысалы, сәндеу (сәндеу) құралдары, тырнаққа арналған лактар 
және т. б. бұл жағдайда пайыздық есептен шығару әдісі қолданылады. 
Шығын заттары қызмет үшін түсімнің белгілі бір пайызында. 

Компьютерлік бағдарламаның болуы. Салондағы бақылау және 
есепке алу жұмыстарын жеңілдету үшін компьютерлік бағдарламаларды 
пайдаланыңыз. Компьютерлік бағдарламаның қағаз құжат айналымынан 
көптеген артықшылықтары бар, мысалы, бағдарлама қойма есебін жүргізуге 
мүмкіндік береді; чекті бұзу, күнін, шебердің атын және қызмет түрін тіркеу; 
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кез-келген уақыт аралығында кассалық есептерді шығару; шеберлердің 
немесе қызметтердің рейтингтерін құру; тұтынушылардың толық 
дерекқорын жүргізеді және олардың туған күндерін еске салады; шығын 
заттарына тапсырыс беру қажеттілігі туралы автоматты түрде хабарлайды 
және т. б. ең бастысы, осылайша сіз өзіңіздің кеңсеңізден шықпай-ақ барлық 
қызметкерлердің жұмысын бақылай аласыз. Бағдарламаны таңдағанда, ең 
бастысы-ыңғайлылық және сіздің сұлулық салоныңызға оның ерекшеліктері 
мен талаптарымен бейімделу есептен шығарылады. 

Персоналдың жұмысын бақылау. Белгіленген нормаларға сәйкес 
қаражаттың жұмсалуын бақылау. 

Салонда әрбір процедураны орындау үшін қажетті өнімнің күнделікті 
есебін жүргізу қажет. Әрбір салонда стандартты процедураларды орындау 
үшін қажетті қаражатты жұмсау нормаларын әзірлеу керек. Нормалардың 
көмегімен мамандардың тапсырылған жұмыстары бойынша бақылау. 

Тұтынушылардың ұрлығын бақылау. Сұлулық салоны 
тұтынушыларды тартуға үлкен қаражат жұмсайды (жарнама, промоакциялар, 
шеберлерді оқыту), клиенттер келеді, ал шаштараз оларды үнемдеуді 
ұсынады — үйіне шаш қиюға келеді. Біріншіден, тұтынушыны жоғалту өте 
өкінішті, оны тарту үшін біз көп күш, уақыт пен қаражат жұмсадық. 
Екіншіден, біз оқыту мен біліктілігін арттыруға көп күш, уақыт пен қаражат 
жұмсаған маманды жоғалту өкінішті. Бірақ бизнестің шындығы-мұндай үй 
мамандары әр салонда оның деңгейі мен орналасқан жеріне қарамастан 
кездеседі. Егер салонды осындай мамандардан толығымен босатсақ, онда біз 
тұтынушыны  алып кету қаупін азайтуға тырысамыз. Ол үшін 
"анонимді(белгісіз жан) сатып алушы"қызметін пайдаланыңыз. Қызметтің 
мәні мынада, сіз салонда қызмет көрсетуге жіберген тұтынушы  өзі маманға 
жетекші сұрақтар қояды және оны үйде қызмет көрсетуге итермелейді. Егер 
маман келіссе, онда оның кінәсіздігі туралы ойлану керек. Осылайша сіз 
барлық мамандарды тексеріп, осындай әрекеттерге кім қабілетті екенін біле 
аласыз. Белгілі болғандай, сақтансаң, сақтайды. 

Тұтынушыларды басқа сұлулық салондарына жіберіп алу  қаупі бар. 
Бұл шебер бәсекелес салонға жұмысқа ауысқанда немесе өз бизнесін 
ашқанда болады. Салонға емес, шеберге байланған тұтынушылар, әрине, 
шеберге жаңа орынға барады, салонның өзі, қызмет немесе дизайн олар үшін 
маңызды емес, олар басқа жағдайларға қарамастан оларға шебер маңызды. 
Осыған сүйене отырып, сұлулық салондарының иелері тұтынушылармен 
мамандарды өз салонына жұмысқа тартуға болмайды деген қорытынды 
жасау керек. Әрине, сұлулық индустриясының кез-келген кәсіпорнын 
ашудың бастапқы кезеңінде менеджер кейде шамамен бір жылға созылатын 
тұтынушының ауыр жұмыс кезеңін болдырмас үшін өзтұтынушыларымен  
жұмыс істеуге қызметкерлерді жалдауға тырысады, бірақ кейінірек бұл 
қадам сіздің пайдаңызға әсер етпейтіні белгілі болады. Өйткені маман 
ретінде олар өз тұтынушыларымен келді, және сондай-ақ, сол 
тұтынушыларымен кетеді, ал сіз ештеңесіз қаласыз. Болашақта бұл 
соншалықты ауыр болмас үшін, ашылу кезеңінде клиенттерді шеберге емес, 
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салонға үйретуге тырысыңыз. 
 
4.5.3. Шығыс материалдарын есепке алу жүйесіндегі құжат 

айналымы 
Кәсіпорындағы құжат айналымы бақылау әдісі ретінде жүргізіледі. 

Сұлулық салонындағы есепке алу мен бақылаудың маңызды элементтерінің 
бірі ішкі құжаттаманы дұрыс ресімдеу және жүргізу болып табылады. Құжат 
айналымы сұлулық индустриясы кәсіпорнының барлық салаларын қамтуы 
керек: 

кірісі мен шығысы; 
бөлшектеп сату; 
көрсетілген қызметтер; 
процедураларға арналған материалдар шығысының нормативі 
шығын заттарының қозғалысы мен есептен шығарылуы (қоймалар, 

есептен шығару нормалары, тапсырылған жұмыстар, түгендеу журналы және 
т. б.)); 

тұтынушылардың дерекқоры (тұтынушылардың карточкалары, 
тұтынушылардың дисконттық карточкаларының журналы, абонементтерді 
және сыйлық сертификаттарын есепке алу және т. б.)); 

жарнамалық акцияларды талдау және тиімділігі. 
Құжат айналымын дұрыс жүргізу сізге сұлулық салонында есеп 

саясатын мұқият жүргізуге мүмкіндік береді. 
 
Сұлулық салонында шығын материалдарын есепке алу 

нұсқалары. 
 
1 нұсқа. 
Заттардың шығыны әр қызметке тұтыну нормаларына сүйене отырып 

есептелді. Жалақыны есептемес бұрын, жұмсалған препараттардың құны 
түсім сомасынан алынады – шығын мөлшері заттарды сатып алу құнына 
көбейтіледі. 

Бұл әдіс көп уақытты қажет етеді – жұмыстың әр түріне шығын 
заттарын есептеу керек, жұмсалған қаражаттың күнделікті есебін грамм, 
миллилитр, дана түрінде жүргізу керек, жалақыны есептемес бұрын кезең 
үшін жұмсалған қаражаттың есебін жүргізу керек және т. б. 

Теріс жақтары - тұтыну нормаларының дұрыстығы туралы 
қызметкерлердің әкімші қызметкеріне  деген сенімсіздігі бар, дәрі-
дәрмектерді үнемдеуге ешқандай себеп жоқ. 

 
2. Нұсқа. 
Нақты жұмсалған косметиканың құны тапсырылған кіріс сомасынан 

алынады, қалған сомадан шеберге жалақы пайызы есептеледі. Бұл жағдайда 
препараттардың құны сатып алу бағасы және салон басшысы өз қалауы 
бойынша белгілей алатын салонның үстеме бағасы ретінде анықталады. Бұл 
әдіс косметиканы егжей-тегжейлі есепке алуды қажет етеді, сонымен қатар 
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шеберлердің сауда маржасының жеткіліктілігі туралы сенімсіздігін, қымбат 
препараттармен жұмыс істегісі келмеуін тудырады (өйткені бұл жалақының 
қалған бөлігін азайтады), дәрі-дәрмектерді үнемдеуге деген ұмтылыс бар 
және бұл көбінесе жұмыс сапасына теріс әсер етеді. 

 
3 Нұсқа. 
Прайс-парақта жұмыстың құны мен препараттардың құнын бөлу. Бұл 

әдіс орта деңгейлі және эконом-класс салондары үшін жарамды. Бұл 
салыстырмалы түрде арзан қызмет құны бар салондар, олардың бояу құнын 
қызмет құнына "жасыруға" мүмкіндігі жоқ. Осындай деңгейдегі салондар 
тұтынушыларды өздері жұмыс істейтін косметикалық брендтер арқылы 
тартады, - біз косметикада осындай жұмыс істейміз – бұл осындай 
кәсіпорындардың басты жарнамалық ұраны. 

Егер мұндай салонда бірнеше косметикалық брендтер қолданылса, 
онда сіз жиі қолданылатын сызықтардың әрқайсысының дәрі-дәрмектерінің 
бағасын көре аласыз. Салонға алғаш келген кезде тұтынушылар салон жұмыс 
істейтін косметикаға ерекше қызығушылық танытады. 

Бұл жағдайда  қандай жағымды және жағымсыз жақтар бар? Әдетте 
шашты бояуға арналған препараттарды есепке алу кезінде негізгі 
қиындықтар туындайды. 

Біріншіден, препараттарды бөлек сату, шын мәнінде, салық салудың 
басқа режиміне – бөлшек саудаға түседі. Сіз өзіңіздің салоныңызда бөлшек 
сауда үшін UTII (Бірыңғай табыс салығы) төлейсіз бе? 

Екіншіден, сату ол сауданың маржасын білдіреді. Бөлшек сауда үшін 
жеткізуші ұсынған бояу бағасын белгілеу ақылға қонымды. Бағаны жоғары 
қою – тұтынушылардың ашуына тиюі мүмкін, төменірек жасау – ақша 
жоғалту, өйткені салон дүкен емес және кездейсоқ тұтынушылар сізге 
бояуды сатып алу үшін баруы екіталай. Жеткізушілер бірыңғай бөлшек сауда 
бағасын реттемеген кездегі ең жаман жағдай осы. Сонда кім не үшін қажет 
деген ұғым шығады. Ғылыми тұрғыдан-демпинг. 

Үшіншіден, сауда маржасы, бір жағынан, салон үшін қосымша табыс, 
екінші жағынан, қызметкерлерді осы немесе басқа косметикалық желіні 
пайдалануға қосымша ынталандыру мүмкіндігі. Мысалы, директор шеберге 
тұтынушыға ұсынатын және белгілі бір косметикалық брендті қолданғаны 
үшін ақшалай сыйлық (бірнеше пайыз немесе белгілі бір мөлшерде) белгілей 
алады. 

Төртіншіден, шығын заттары тұтынушыға әртүрлі жолмен сатылуы 
мүмкін – бүкіл түтіктер немесе грамм.Салонға арналған түтіктерді сату 
оңайырақ. Толық емес пакеттерді есепке алу және сақтау қажет емес. 
Пайдаланылмаған бояудың қалдықтары қалмайды – тұтынушы  бәрін өзімен 
бірге алып кетеді. Бірақ сонымен бірге, шебері, мысалы, 2 немесе одан да көп 
түстерді, 60 гр араластыру керек болған кезде қиындықтар туындайды. бояу 
(стандартты қаптама) шаштың шамадан тыс тығыздығына байланысты 
жеткіліксіз, сізге корректор қосу керек. Тұтынушыға 2-3 см қосу үшін бүкіл 
түзеткіш түтікті сатып алуды ұсыну керек пе? Егер оларға (түзеткіштерге) 2 
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түрлі түр қажет болса? 
Бояуды грамммен сату арқылы біз тұтынушыларды артық бояуды 

сатып алудан босатамыз.Бірақ сонымен қатар бізге ашылған түтіктерді 
сақтауға арналған қойма(жәшігі, сөмкесі) керек болады, себебі олар жиі 
ластанған, сақтауға ыңғайсыз болып келеді.  

Бір грамм бояғыштың құнына қажетті тотықтырғыштың құнын қою 
керек. Бояудың 1:2 – 1 бөлігін, тотықтырғыштың 2 бөлігін, өйткені бояудың 
көптеген түрлері тотықтырғыштың көп мөлшерін қажет етеді. 

Бояғышты сатудың осы тәсілімен тұтынушының  жеке көзқарас сезімі 
оянады -жұмыс үшін қанша бояу қажет, сонша сатып алынады. Шебердің 
қажетсіз үнемдеудің қажеті жоқ, бірақ бояудың жеткіліксіз мөлшерінің 
салдарынан түс бұлыңғыр және қанықпаған болады. Теріс тұсы – 
тұтынушылар да бұны санауды біледі. Мұндай граммның құнын түтік 
көлеміне көбейте отырып, біз көбінесе ең қымбат дүкенде де бағадан бірнеше 
есе жоғары бағаны аламыз. Мұнда сіз "грамм бояуының" құрамына 
тотықтырғыш, сусабын, бальзам, бояу алдында шаш құрылымын тегістеуге 
арналған спрей және т.б. кіретіндігімен жоғары бағаны дәлелдеуге тура 
келеді. 

Бесіншіден, сіз пайдаланылған бояудың граммына байлауға болмайтын 
басқа шығын заттарын  (бір рет қолданылатын керек-жарақтар, сусабын, 
бальзам және т.б.) есепке алу жағдайынан аулақ бола алмайсыз. 

Түгендеу. Шығыс заттарын пайдалануды бақылау күн сайын 
жүргізіледі, бірақ түпкілікті қорытындыларды тек түгендеу нәтижелері 
бойынша жасауға болады. Түгендеу ай сайын және барлық қоймалар 
бойынша қоймаға жауапты мамандармен, әкімші қызметкерлерімен  және 
директормен бірлесіп жүргізілуі тиіс. Түгендеу барысында құжатталған 
деректері бар қоймалардағы шығын заттарының нақты қолда бар көлемі 
талданады. Егер бұл деректер жинақталмаса және жетіспеушілік анықталса, 
онда осы тауарға жауапты қызметкерлер жетіспеушілік сомасына 
материалдық тұрғыдан  жауап береді. 

Сұлулық индустриясының кез-келген кәсіпорнының қызметі көптеген 
факторларға байланысты және ең маңыздыларының бірі-бухгалтерлік есеп 
пен бақылауды ұйымдастыру. Дұрыс ұйымдастырылған бухгалтерлік есеп 
салондағы менеджердің жұмысын айтарлықтай жеңілдетеді. 

 
4.5.4.Практикалық жұмыстар 
 
№1 №2 №3 практикалық жұмыс 
Жұмыс тақырыбы: Сұлулық салон қызметтерінің калькуляциясын 

және өзіндік құнын есептеу. 
Практикалық жұмыстың мақсаты: есептеу карталарын құруды және 

есептеуді үйрену, салон қызметтерінің құны. 
Жұмысқа арналған заттар: брендтік өнімнің прайстары, қызметтерді 

орындаудың технологиялық карталары, материалды жұмсау нормалары, 
қызметті орындауға кететін уақыт шығынының нормалары. 
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Оқытушы Алматы қаласының нақты салонының деректері бойынша 
тапсырма береді. Жеткізушінің бағасы. Шығын нормалары. Қызметтерді 
орындаудың технологиялық карталарымен танысу. Қызметтер бойынша 
калькуляцияны есептеу. 

Білім алушылар өнімдер мен шығын заттарының тізімін жасайды, 
берілген қызметті таңдайды және калькуляцияны жасайды. 

Мысалы, INDOLA өнімдерінде орташа ұзындықтағы шашты тондау 
Осы өнімнің прайс-парағы болуы қажет. 
Білім алушылар қызмет хаттамасы бойынша калькуляциялық картаны 

жеке құруы, өнімнің өзіндік құнын есептеуі, қызмет бағасын анықтауы 
қажет. 

 
№4 №5 практикалық сабақ 
Жұмыс тақырыбы: Сұлулық салоны мамандарының жалақысы. Есеп 

айырысулар. 
Практикалық жұмыстың мақсаты:сұлулық салоны мамандарының 

жалақысының мөлшерін есептеуді үйрену. 
Жұмысқа арналған заттар: брендтік өнімдердің бағалары, қызметтерді 

орындаудың технологиялық карталары, заттарды тұтыну нормалары, 
қызметтерді орындауға кететін уақыт нормалары, сұлулық салонының прайс 
парақтары. 

Оқытушы Алматы қаласының нақты салонының деректері бойынша 
тапсырма береді. Салон прейскуранты. Тәжірибеде қолдану. 

Бояу, шаш қию, күтім жасау, сәндеу, өнімді сату, сыйлық 
сертификатын сату қызметтерін сатудан маманның жалақысын есептейміз. 

Орындалған қызметтердің тізімі ерікті. 
Біз қолданыстағы сұлулық салонының мысалында жалақыны 

есептейміз. 
Салон процедураларына жұмыс уақытын жұмсау нормаларын жасаңыз. 
Топтық пікірталас. 
Мысал ретінде. 
«Қызметтерге арналған жұмыс уақытының нормалары» дегеніміз не? 

Бұл тұтынушыларды жазу жүйесін құру кезінде негізгі құжат. 
КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕР КЕТЕТІН УАҚЫТТЫҢ НОРМАСЫ 
Шаш қию  60 мин. 
...  
Маманның қолы  
Басқарушының қолы.  
Барлық әкімші қызметкелреінің 
қолы 

 

  
 

Құжат-жүйенің бөлігі. Сұлулық индустриясындағы жұмыс уақытының 
нормасы қызметтің ұзақтығын емес, жұмыс орнын жұмыспен қамтуды 
білдіреді. Мысалы -шаш қию. Қызметтің ұзақтығы әдетте 40 минут. 
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Егер сіз тұтынушының кездесуіне, кеңес алуына, формаға сәйкес 
келуіне, тұтынушының есебі мен сымдарына уақыт қоссаңыз. Бұл сан кестеге 
енгізілген.  Тәжірибеші менеджердің ұсынысы: маманның өзі көрсететін 
уақытты кестеге енгізу. 

 
Өздік жұмысқа арналған сұрақтар. 
 
1.Неліктен салондарда есептеу карталарын жасау керек? 
2.Есептеу карталары үшін қандай деректер қажет? 
3. Өнімге арналған материалды тұтыну нормасы дегеніміз не? 
4. Салон әкімшілігі осындай нормаларды жасай ала ма? 
5.Қызметтердің сараланған бағалары. Бұл салонға пайдалы ма? 
6.Неліктен салонға бәсекелестік бағаны үнемі талдау қажет? 
7."Кремді кетіру" саясаты? 
8. "Сату" саясаты? 
9. "Имидждік" саясат? 
10. Өзіндік құн дегеніміз не 
11.Аптаның күндеріне сұранысқа бағытталған баға саясаты? 
12. Неліктен сұлулық салонының кірістілігі төмендейді? 
13. Табыстылық дегеніміз не? 
14.Сұлулық салонының табыстылығын арттыру жолдары? 
15. Неліктен сұлулық салонының кірістілігі төмендейді? 
16. Қызметтің өзіндік құнын төмендету жолдары? 
17. Сұлулық салонында жалақы төлеудің нұсқалары? 
18.Сұлулық салонында жалақы төлеу дегеніміз не? 
19.Негізгі шығын материалдары? 
20.Көмекші шығын материалдары ма? 
21.Пайыздық есептен шығару әдісі? 
 
Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі: 
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Қысқаша қорытынды 
 
Осы модульді оқып болғаннан кейін білім алушылар кез-келген 

қызметтің өзіндік құнын есептеу, тұтынушылар  үшін тартымды болуы және 
кәсіпорынға пайда әкелуі керек бағаны дұрыс анықтау, жалақыны есептеу, 
қызмет калькуляциясы, кәсіпорынның пайдалылығы мен пайдасы үшін 
қажетті білім, дағдыларды үйрене алады . Осы білім мен дағдыларды ескере 
отырып, тұтынушылар әрқашан кез-келген қызметтің табыстылығын сауатты 
есептеуді жүзеге асыру, жаңа қызметті енгізу кезінде шешімнің дұрыстығын 
түсінуді жасай алады. Бұл, сайып келгенде, жалақыға әсер етеді. Бұл модуль 
салонның экономикалық шешімдерін дұрыс қабылдауға көмектеседі. 
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Қорытынды 
 
Сән дизайнері үлкен білімге ие болуы керек және шаш үлгілерінің  ең 

үлкен өнерінің құпияларын шексіз білуі керек. 
Бұл кәсіптің көптеген артықшылықтары бар. Бұл шынымен де солай. 

Бұл өз идеяларыңызды білдіруге және оларды адамдармен бөлісуге, оларды 
әдемі етуге, көңіл-күйіңізді көтеруге мүмкіндік береді. Бұл қызықты  өмір, ол 
мәңгілік  жаңа нәрсені ізденуден тұрады  . Бұл сән әлемінің барлық 
оқиғалары туралы үнемі хабардар болу және өз шеберліктерін үнемі 
жетілдіру мүмкіндігі. 

Егер адам өз мамандығына деген қызығушылығы жоғары болса, оның 
өмірі жарқын болады, өйткені ол өзінің сүйікті ісімен айналысады. Ең 
алдымен, дизайнер мінсіз талғамға  ие болуы керек. Бұған қоса: шексіз 
шыдамдылық, табандылық, бай қиял,тұтынушыға  деген сүйіспеншілік, түс, 
сызықтар, пропорциялардың нәзік сезімі. Сондай-ақ, өнер мен сән тарихын, 
әлемдік индустриядағы соңғы үрдістерді білу қажет. 

Ең алдымен, ол бір орнында тұаратын адам емес , ол бәріне 
қызығушылық танытады. Оның мүдделері саласында-сән әлемі ғана емес. 
Кейіпкердің басты ерекшелігі жақсартуға, жаңа шыңдарды бағындыруға, 
жаңа өмірге дайын болуға деген ұмтылыс болуы керек. 

Суретші-модельер-бұл әрқашан жаңа ағымдар, идеялар, мақсаттар. 
Белсенділік пен мақсаттылық-бұл бизнестегі маңызды компоненттер. Ол 
сонымен қатар сән заңдары, стильдер мен бағыттар туралы ғана емес, 
сонымен қатар қандай модельдер, түстер пішіннің белгілі бір түрлеріне, 
сыртқы келбетіне және адамдарды әдемі шаш үлгісімен өзгертуге мүмкіндік 
беретін басқа да нюанстарға сәйкес келетінін біледі. Модельдеу бағытында 
жетістікке жету үшін жақсы дамыған көркемдік талғам мен сурет салу 
дағдылары қажет. Сондай-ақ бай қиял. 

  Коммуникабелділік пен достық қатынастың  маңызы зор. 
Тұтынушылармен қарым-қатынас өнері туралы ғылымды 
білу,тұтынушыларға  деген сүйіспеншілік және оларды жағымды етуге деген 
ұмтылыс. Жұмыс барысында әр түрлі адамдармен ынтымақтастық орнатуға 
тура келеді, сіз әрқайсысына көзқарас таба білуіңіз керек. Кез-келген 
әңгімені қолдау мүмкіндігі өте жақсы бонус болады. 

Дағдыларға келетін болсақ. Суретші-модельерге арналған бұл оқу 
құралы өз идеясын қағаз бетінде бейнелеу және кез келген идеяны білдіру 
үшін сурет салу және сурет салу шеберлігіне; бірыңғай көркемдік бейнені 
жасау қабілетіне; make up өнерін білуге; сұлулық салонында рентабельділік 
пен өзіндік құнды есептеу бойынша базалық білімге ие болуға; пластикалық 
анатомия негіздерін, шаш үлгісінің тарихын білуге; тұтынушының жеке және 
жас ерекшеліктеріне сәйкес шаш үлгісін таңдау білігіне және т. б. үйретеді. 
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Бұл оқу құралы жоғарыда аталған барлық білімді игеруге көмектеседі. 
Ең бастысы-бұл мамандықта білім мен тәжірибе жинақтап, әрдайым 

тынымсыз және қарқынды жұмыс істеу. Сонда сіз белгілі және жоғары табыс 
әкелетін мамандықта биіктерге жетесіз. 

Оқу құралы кәсіптік оқу орындарында білім алушыларға арналған. 
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Глоссарий 
 
Авторитарлық әдіс – бұл заңдармен реттелген қоғамдық 

қатынастардың қатысушысына күшті, императивті әсер ету тәсілі. 
Аджастерлер – бұл мамандандырылған концентрацияланған 

пигменттер.  
Айлайнер – көздің қабағын бояуға арналған арнайы сұйық сүрме. 
Ангруаз – қасқа жағу үшін грим жасау ісінде қолданылатын мастика 

түріндегі зат. 
Антисерн – жеңіл макияжға арналған көз астындағы шеңберлерден 

ағартатын түзеткіш. 
 Анатомия – дененің пішіні мен құрылымы туралы ғылым. Бұл сөздің 

шығу тегі грекше "анатемно" сөзімен байланысты, бұл мен кесіп тастаймын. 
Аттестаттау – біліктілікті, білім деңгейін, практикалық және іскерлік 

дағдыларды айқындау рәсімі. 
 Аяқталған пішін – бұл кесу әдісінің атауы "дәреже"сөзінен шыққан. 

Бітіру әдісі - шашты қайшылардың белгілі бір көлбеу деңгейінде кесу. 
Арналы сырғымалы кесу – "слисинг" әдісімен кесу, сәулелі айырым 

бойынша орындалады. 
Адамның бұғанасы (лат. clavicula) –  иық пышағын стернуммен 

байланыстыратын және иық белдеуін нығайтатын жоғарғы қолдың 
белдеуінен S тәрізді кішкентай аралас сүйек. 

Аралас шаш қию – шаш үлгісіндегі екі немесе одан да көп 
құрылымдардың үйлесімі. 

Аяқ (аяқ-қол, төменгі аяқ, mémbrum inférius liberum) – адамның 
тіреуі мен қозғалысының жұптасқан органы. 

Анықтамалық нүктелер – бас сүйегіндегі нүктелер, бастың немесе 
шаштың болмысының өзгеруі басталатын аймақты көрсетеді (мысалы, құлақ, 
жақ сүйегі, оксипитальды сүйек, бастың жоғарғы нүктесі және т.б.); болашақ 
шаш үлгісінде негізгі пропорционалды сызықтарды анықтау үшін 
қолданылады. 

 Адам қаңқасы – бұл сүйектер, шеміршек тіндері және оларды 
нығайтатын байламдар жиынтығы. 

Әдіс – зерттеу жолы, мақсатқа жету тәсілі, шындықты практикалық 
және теориялық игерудің әдістері мен амалдарының жиынтығы. 

Бейімделу (лат. adapto "бейімделемін")  –  құрылғы. 
Опа –ақ косметикалық өнім. 
Бет әрлеуші  –шебер, бет дизайнында жұмыс істейтін суретші. 
Біркелкі пішін – біркелкі пішіндегі шаштың ұзындығы бірдей. 
Бұйралау – бұл сақина түрінде бір айналымға бұралған бұйраның 

бөлігі. 
Білек   анатомияда (лат. Манус) – жоғарғы жақтың дистальды бөлігі. 
Бұлшықеттер (лат. musculus - "бұлшықет") – бұлшықет тінінен 

тұратын мүшелер; жүйке импульстарының әсерінен жиырыла алады. 
Бағалау сұхбаты – бұл басшының бағыныштыларды бағалау кезінде 
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немесе қызметкерді аттестаттау кезінде сертификаттау комиссиясы 
пайдаланатын негізгі құрал. 

Бөлу – бұл шашты шашта немесе сәндеуде бір-біріне тең немесе тең 
емес бөліктерге бөлетін сызық. 

Бастың пішіні - бастың немесе бас сүйегінің контуры; көбінесе 
шаштың өсуі мен шаштың  табиғи бағытын анықтайды. 

Баға белгілеу - бұл белгілі бір өнімге баға белгілеу процесі. 
Бас сүйек (лат. cranium) - омыртқалы жануарлар мен адамдардағы 

бастың сүйек бөлігі, бастың сүйек қаңқасы, оны зақымданудан қорғайды 
және оның жұмсақ тіндерін бекіту орны ретінде қызмет етеді. 

Білікше – бұл таралған және ролик түрінде салынған шаш, негізінен 
олар шаштың шетіне таралады, бірақ басқа түрлері де бар. 

Грек тілінен аударылған Асимметрия - сәйкессіздік дегенді 
білдіреді.  Асимметриялық тепе-теңдік бет әлпетінің тепе-теңдігіне қол 
жеткізу үшін диспропорцияны қолданумен сипатталады. 

Грим - бояу, мұртты, сақалды және т. б. желімдеу арқылы актерге осы 
рөлге қажетті сыртқы көріністі беру өнері. 

Гримші – театр қызметкері, грим маманы, актерге грим жасауға 
көмектеседі, сонымен қатар гримге өсімдіктер жасайды: сақалдар, мұрттар, 
жасанды шаштар, төсеніштер, шиньондар. 

Гуммоз  –қатты зат, грим жасау ісінде осы бейне үшін қажетті қандай 
да бір форманың мұрнын жабыстыру үшін қолданылады. 

Деструктивті қақтығыс қатысушылардың біреуі рұқсат етілген 
нәрсенің әлеуметтік шекарасынан өткенде немесе өткір жағдайды әдейі 
нашарлатқанда пайда болады. 

Дауыс беру әдісі – топ мүшелерінің дауыстарын санау арқылы жалпы 
пікір тұжырымдалатын адамдар тобының (жиналыстың, электораттың) 
шешім қабылдау тәсілі. 

Дақ – дене бөліктерін (қолды, аяқты, арқаны) бояуға арналған 
құтыдағы сұйық бояу. 

Дөңгелек пронатор - бұл беткі қабаттың қалың және қысқа бұлшықеті. 
Пигтейль тәрізді крепе-постижерлі бұйым тресбанк станогында жасалады. 

 Ерінге арналған тоналды гель - бұл су немесе гель негізіндегі мөлдір 
құрал, оны ерінге  қолдануға болады. 

Есепке алу - қандай да бір жерде пайдалануға арналған тізімдерге 
(формуляр, табель, есепке алу карточкасы және т.б.) енгізе отырып, қандай да 
бір нәрсені тіркеу. 

Жұлу  - кесу әдісі .Бұл жұқа кесу үшін ұстара тәрізді (өте өткір) 
кенептері бар арнайы қайшылар қажет. 

Жанжал (лат. conflictus — соқтығысқан)  -  әлеуметтік өзара іс-
қимыл процесінде болып жатқан мүдделер, мақсаттар, көзқарастар үшін 
қайшылықтарды шешудің ең өткір тәсілі... 

Жанжал конструктивті - әлеуметтік-психологиялық процестің 
құрылымына, динамикасына және тиімділігіне оң әсер етеді және жеке 
тұлғаның өзін-өзі жетілдіру көзі ретінде қызмет етеді. 
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Жоспарды жүзеге асыру – шаш үлгілерін практикалық тұрғыдан 
жасау. 

 Жалақы  -  бұл жалақы өндірілген өнім бірліктерінің санына немесе 
олардың сапасын, күрделілігін және еңбек жағдайларын ескере отырып 
орындалған жұмыс көлеміне байланысты болатын жалақы нысаны. 

Жамбас (лат. pelvis) - омыртқа түбінде орналасқан адам (және басқа да 
омыртқалылар) қаңқасының бөлігі, ол денеге төменгі аяқтардың бекітілуін 
қамтамасыз етеді, сонымен қатар бірқатар өмірлік маңызды мүшелер үшін 
тірек және сүйек контейнері болып табылады. 

Жылтыратқыш - құрғақ сынғыш ұшқындар. 
Иықтың бицепс бұлшықеті  -  (бицепс, лат. musculus biceps brachii) - 

үлкен иық бұлшықеті. 
Инструктаж (франц. instruire-хабардар ету, үйрету, тәлім беру) – 

бұл оқытудың, тапсырманы түсіндірудің бір түрі; еңбекті қорғауда 
меңгерілгенді кейінгі тексерумен және арнайы журналда тіркеумен 
сүйемелденеді. 

Иық белдеуі - жоғарғы (алдыңғы) аяқ-қолдардың тіректері мен 
қозғалысын қамтамасыз ететін сүйектер (жауырындар мен бұғаналар жұбы) 
мен бұлшықеттер жиынтығы. 

Иықтың трицепс бұлшықеті (трицепс; лат. musculus triceps brachii) 
- артқы иық тобының экстензорлы бұлшықеті, иықтың бүкіл артқы жағын 
алады, үш бастан тұрады — ұзын (caput longum), бүйірлік (caput laterale) 
және медиальды (caput mediale). 

Кеуде қуысы , кеуде (лат. Thorax) - дененің бір бөлігі. 
Кайал - кірпіктердің ең шетінде оның шырышты қабығындағы 

антисептикалық контурлы қарындаш. 
Калькуляциялық карталар - қызметтердің сату бағасын есептеуді 

көрсететін маңызды құжат. 
Корректор - тұлғаның пішіні мен жекелеген бөліктерін түзетуге (өз       

Кеңес беру әдісі - кеңес беру арқылы қызмет көрсету. 
Консенсус (лат. consensus-келісім, жанашырлық, бірауыздылық) - 

егер мүдделі тұлғалардың көпшілігінде түбегейлі қарсылықтар болмаса, 
шешім қабылдау кезінде жанжалдарды шешу тәсілі. 

Консилер - камуфлирующие құралдары проблемалық учаскелерін 
жасыру үшін беттегі және денедегі  көгерген жерлерді , безеулерді және 
жарылған тамырларға дейін, тіпті күйіктер мен солардан қалған іздерді 
жасыратын құрал. 

Композициялық орталық - бұл шаш үлгісі шоғырланған 
орын.гертуге) арналған құрал. 

Конструктивті шешім - бұл шашты құру жүйесін дамыту. 
 Кэш- бұл шаштың көлемін бөлу және құрылымды шаш үлгісін жасау 

үшін қолданылатын кесу әдісі. 
Кекіл -бастың жоғарғы нүктесінен басталып, маңдайдың екі жағында 

бұрыштар құрайтын үшбұрышты бөлім. 
 Қол - адамның жоғарғы бөлігі , тірек-қимыл аппараты, дененің 
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маңызды бөліктерінің бірі. 
Қызметтің өзіндік құны - өндірісте пайдаланылатын табиғи 

ресурстарды, шикізатты, заттарды , отынды, энергияны, негізгі қорларды, 
еңбек ресурстарын және оны өндіру мен өткізуге жұмсалған басқа да 
шығындарды ақшалай бағалау. 

 Қысқыштар  - шашты ыстық бұйралауға арналған құрал; Осы 
құралды ойлап тапқан - Марсель. 

Лигнин - гримді бетінен алып тастауға арналған ақ престелген қағаз. 
Лайнер-көзге немесе ерінге арналған құралдар. 
Жауырын  (лат. scapula) –гумерустың жақ сүйегімен артикуляциясын 

қамтамасыз ететін жоғарғы аяқ-қол белдеуінің сүйегі. 
Бейілділік – бұл компания мен оның өнімдерін оң қабылдау. 
Люминайзер – иллюминайзердің тағы бір атауы. Теріге жарқыл беру 

үшін ағартатын әсері бар құралдар, ол ең кішкентай шағылысатын 
бөлшектердің құрамына байланысты қол жеткізіледі. 

Макияж - бояулардың көмегімен бетті бояу. 
Массивтік пішін – массивтік пішіннің құрылымы шаш ұзындығының 

прогрессиясынан тұрады, ол сыртқы аймақтан ішкі аймаққа қарай артады 
Мимикалық бұлшықеттер немесе бет бұлшықеттері (лат. mm. 

faciei) –  екінші Гилл доғасынан дамиды. Олар басқа қаңқа бұлшықеттерінен 
бірқатар құрылымдық ерекшеліктерімен ерекшеленеді. 

Моноблок - жеке жіптерді кесу. 
Дене бұлшықеттері  – мойын бұлшықеттері сияқты екі топқа бөлінеді: 

өз бұлшықеттері және бөтен бұлшықеттер. Өз бұлшықеттері өте терең, осьтік 
қаңқаның сүйектерінде жатыр және олардың жиырылуы негізінен магистраль 
мен бастың қаңқасын қозғалысқа келтіреді. Эмбрионның дамуы кезінде 
бөтен бұлшықеттер кейінірек денеде пайда болады, сондықтан өз 
бұлшықеттерінің бетінде орналасады. Бөтен бұлшықеттер өз 
бұлшықеттерінен ерекшеленеді, олар негізінен жоғарғы аяқ-қолдардың 
жұмысымен байланысты, бірақ олар белгілі бір жағдайларда магистраль мен 
басын қозғалысқа келтіре алады. Өз бұлшықеттері дененің барлық 
аймақтарында орналасқан; бөтен бұлшықеттер кеудеге, артқа және мойынға 
орналастырылған. Дененің ортаңғы сызығы бойында орналасқан 
бұлшықеттер талшықтардың бойлық бағытына ие, ал бүйірінде — қиғаш. 

"Муш" техникасы - шаштың жұқаруы шаштың жеке сегменттерінің 
құрылымына және толығымен кесуге қолданылады. 

Макияж астындағы түрлі-түсті база - тоналды негіз астындағы 
ылғалдандырғыш кремге жағылатын макияж астындағы түрлі-түсті негіздер 
(базалар). 

Мақсатты кесу (жұлу) - шашта көлем жасау үшін шаш қиюдың 
заманауи әдісі, тікелей қайшылардың көмегімен жасалады. 

 Нүкте , нүктелік кесу - бұл бір уақытта жұқару арқылы кесу әдісі. 
Омыртқалы бағана  омыртқалы баған немесе омыртқа (columna 

vertebralis) - адамның осьтік қаңқасының негізгі бөлігі. 
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Ондуляция - бұл шашты саусақтарыңызбен бекітетін композициямен 
сәндеу. 

Пигменттер - өте ашық реңктердің борпылдақ ұнтағына ұқсас түсті 
пигменттермен қаныққан өнімдер. 

Пикетинг-бұл 45 градус бұрышта шашты кесу. 
Пинчинг техникасы - бұл жалпы ұстау арқылы шығарылатын 

шаштың көп мөлшерін кесу. 
Плумпер - орташа есеппен 1-3 сағатқа созылатын ерін көлемін 

ұлғайтудың қысқа мерзімді әсерін тудыратын құралдар 
Плуммер – негіздің (базалардың) тоналды негіздегі ылғалдандырғыш 

кремге дайындық кезеңі ретінде жағылатын және макияжға ерекше 
төзімділікті қамтамасыз ететін жалпы қабылданған атауы. 

Пойнтинг - терең тісті кесумен бір уақытта жұқарып, қарапайым 
қайшылардың ұштарымен шаш қию. 

Пропорциялар - сызықтарды нәзік қабылдау және дененің, бастың 
және бет пішінінің арақатынасы. 

Прогрессивті форма-бұл шаш ұзындығының формасы бастың ішкі 
аймағынан сыртқы аймағына қарай көзбен көбейтілетін шаш үлгісі. 

 Мамықша – бетке ұнтақ жағуға арналған жұмсақ, мамық 
талшықтардың шоғыры. 

Пішін - бұл кез-келген жағынан көрінетін шаштың жалпы құрылымы. 
Пішін - әртүрлі көзқарастардан көрінетін шаштың контурлары. 
Сүрмелеу – жұқа ұштары бар қағаздан мықтап бұралған, ортасында 

қалыңдатылған қағаз таяқшасы, оны көлеңкелеу кезінде гримерлер 
қолданады. 

 Рельеф – шашты бөліктерге біркелкі қылып бөлу. Көбінесе көлемді 
шаш өрімі кезінде рельефті байқай аламыз. 

Рентабельділік (одан. rentabel-пайдалы) - экономикалық тиімділіктің 
салыстырмалы көрсеткіш. 

Ритм - бұл шаштың жеке элементтерінің біркелкі ауысуы. 
Сыртқы бітіру - кесу кезінде шаштың сыртқы жіптері ішкі жіптерге 

қарағанда қысқа болады. 
Сараланған бағалар - бұл өзгермелі баға, ол әр түрлі айнымалыларға 

байланысты өзгереді. 
Супраклавикулярлық және субклавиялық фосса-

супраклавикулярлық үлкен Фосса. Мағынасы: (fossa supraclavicularis 
major, PNA, BNA, JNA) стерноклавикулярлық және трапеция 
бұлшықеттерінің шеттері арасындағы клавикуланың үстіндегі депрессия; 
скапулярлы-клавикулалық үшбұрышқа сәйкес келеді.субклавиялық Фосса-
дельтоид-кеуде үшбұрышы - (trigonum deltoideopectorale, BNA, JNA; sin.: 
Моренгейма Фосса, субклавиялық Фосса) дельтоид және пекторалис 
бұлшықеттерімен және қолдың бүйір тері астындағы венасы өтетін 
клавикуланың шетімен шектелген депрессия. 

Силует – контурлармен нақты шектелген көлемді формаларды жалпақ 
визуалды қабылдау. 
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Симметрия – бүтіннің бір жартысының екінші жартысының толық 
теңдігі. 

Слайсинг – жылжымалы кесу. 
Стагнация (ағыл. стагнация, лат. stagnum-тоқтап тұрған су) - 

экономикалық өсуді тоқтату кезеңі, экономикадағы, өндірістегі, саудадағы 
тоқырау және т. б 

 Стик - тығыз сығылған крем түріндегі косметика. 
 Сәйкестік - біртекті элементтердің толық ұқсастығы, олардың 

формаларының теңдігі. 
Суық сәндеу - жылу құралдарын қолданбай шашты сәндеу. 
Толқын - тегіс иілген және екі жағынан тәждермен шектелген шаш 

үлгісі. 
 Табыс - белгілі бір уақыт кезеңінде қандай да бір қызмет нәтижесінде 

мемлекет, жеке немесе заңды тұлға алған ақша қаражаты немесе 
материалдық құндылықтар. 

 Табыстылық коэффициенті - фирманың таза кірісінің (пайдасының) 
сату көлеміне (сатудан түскен түсімге) немесе фирманың капиталына 
қатынасы. 

 Тері – әр түрлі физиологиялық функциялары бар адам денесінің 
сыртқы қабаты. 

Төменгі аяқтың бұлшықеттері-жамбас белдеуінің бұлшықеттері, 
жамбас бұлшықеттері, төменгі аяқ бұлшықеттері және аяқ бұлшықеттері 
болып бөлінеді. 

 Тәлімгерлік - тәжірибелі немесе білімді адам аз тәжірибелі немесе аз 
білімді адамға белгілі бір құзыреттерді игеруге көмектесетін қатынастар 

Таралған шаш- бұл шаштың бүкіл ені мен қалыңдығына тығыз соғу 
процесі. Шаштың көлемі мен пішінін жасауға көмектеседі. 

Толықтатқыш – преувеличение нысандары жасалады мақтадан 
жасалған, ангорской жүн, поролон. 

Табан (лат. pes)  -  төрт аяқтардың дистальды (алыс) бөлімі - бұл жер 
бетімен тікелей байланыста болатын және тұру және қозғалу кезінде тірек 
ретінде қызмет ететін тірек бөлік. 

Шаю- бұл шаштың тек бір жағында, оның қалыңдығының жартысына 
дейін жеңіл шайқау. 

Төрт бұрыш – бастың бетіндегі нүктелер, онда бастың пішіні 
жазықтан дөңгелекке және керісінше өзгере бастайды. 

Түс шеңбері ("Жұлдыз Освальд") - шеңберге салынған және бір-
біріне тегіс ауысатын хроматикалық түстер жүйесі. Түстерді бір-бірімен 
араластыру нәтижелерін анықтау үшін қолданылады. 

Түйреуіш - шашты шанышқы-гофр түрінде бекітуге арналған құрылғы. 
Түс - модельдеудің маңызды элементтерінің бірі. 
 Уақыт бойынша жалақы (ағылш.time-rate pay) - жалақы 

қызметкердің біліктілігі мен еңбек жағдайларын ескере отырып, нақты 
жұмыс істеген уақыт санына байланысты болатын жалақы нысаны. 

Үлгі  -  бұл" жіптен кейін жіп " әдісімен жасалған шашты кесу әдісі, ал 
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жіптер бір-бірінен бастың ең жоғары нүктесіндегі жалпы нүктесі бар 
радиалды бөліктермен бөлінеді. 

Бекітуші – макияжды орындауда соңғы аккорд ретінде жағылатын 
спрей түріндегі макияжды бекітуші. 

Флюид -  сұйық косметика. 
Фигуралық бөлу(шашты) - әртүрлі сызбаларды құрайтын бірнеше 

түзу сызықтардан тұрады. 
Шашты жұқарту - бұл шаштың жұқаруы. 
Фабра - мұрттың, сақалдың пішінін сақтауға арналған арнайы ерін 

далабы. Ол балауыздан, сабыннан жасалған. 
Фиксаж - химиялық бұйралау процесінде бұйраларды өңдеуге 

арналған арнайы құрал, бұйралау әсерін бекітуге мүмкіндік береді. 
Фиксатуарлар - майлар мен хош иісті заттардан тұратын қатты 

қарындаштар түріндегі шашқа арналған далап. 
Фишю - ленталардан, садақтардан, шілтерден шашты безендіру. 
Фауизм - ХХ ғасырдың аяғындағы сән бағыты. Табиғаттың, жануарлар 

әлемінің өміршеңдігі. 
Флеш (жарқыл) - шаштың сирек жіптері біркелкі, қарама-қарсы 

түстермен боялып, жарық жарқылының елесін тудыратын әдіс. Ол тек 
тікелей шашта қолданылады. 

Фризюра - Батыстың кейбір елдеріндегі шаштараздың атауы; 
толқынмен бұйралау түрі. 

 Хайлайтер-ағартушы корректорлар. 
Цирюльник - орта ғасырларда дәрігер қызметін атқаратын 

шаштараздың атауы. 
Шаштың екпіні -фокустық нүкте (экспрессивтілік). Олар бірнеше 

болуы мүмкін және олар бір-біріне кедергі жасамауы керек. 
 Шаштың үйлесімі - біртұтас бөліктердің, яғни шаштың, 

элементтердің және тұтастай кескіннің үйлесімділігі. 
 Шаштың құрамы - бұл шаш элементтерінің жалпы дизайнмен 

біріктірілген біртұтас тұтастыққа қосылуы. 
 Шаш үлгісінің контрастысы -контраст барлық элементтердің бір 

шаш комбинациясы білдіреді. 
Шашты модельдеу - бұл шашты кесу, сәндеу, бұйралау немесе бояу 

арқылы шаштың жаңа формасын жасаудың шығармашылық процесі 
Шаш қиюды дербестендіру - құрылымына байланысты әр түрлі 

әдістермен шаш қиюды түпкілікті жетілдіру 
Шаш үлгісі - бұл қажетті құралдар мен материалдардың көмегімен 

бастың үстіне қойылған шаш. 
Шаштың пішіні - бұл шашты кеңістікте алатын үш өлшемді көлем. 
Шаш қию стилі - орындауға тұрарлық шаш үлгісі. 
Шаштың болмысы  - бұл бастың керемет және қалың шаштары. 
Шэйпинг - бұйралар немесе бұйралар жасау үшін дайындық элементі 

ретінде дөңгелек қозғалыспен құрылған шаш бөлімі. 
Шиммер - теріні жылтыратуға және жылтыратуға арналған құралдар. 
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Ішкі бітіру - шаш қиюдың ішінде орналасқан жіптер сыртқы түрлерге 
қарағанда қысқа. 

Эгретка-Герон қауырсындарымен шаш үлгісін безендіру. Шляпалар 
немесе салтанатты шаштар үшін қысқа қауырсындар немесе барлық бағытта 
ыдырайтын қалың паникулада жиналған шыны жіптер түрінде безендіру. 

Эспри-бұл шашқа немесе шляпаға арналған қауырсынды безендіру. Ол 
үлкен мөлшерде ерекшеленеді. Тырналардың, қырғауылдың және павлинның 
қауырсындарынан жасалады. Еуропалық сәнге XVIII ғасырдың соңғы 
онжылдығында кірді. 

 Яремиялық Фосса (fossa jugularis, PNA, BNA; синоним 
супракуталық Фосса) – мойынның алдыңғы бетінің төменгі бөлігінде 
стернум-клавикулярлы-мастоидты бұлшықеттермен шектелген стернум 
ойығының үстіндегі ойық. 
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